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 الفتتاحيةا

والتي تصدر جلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية مل نلتقي مجددا في هذا الصرح العلمي للعدد الثامن 

تصدر عن كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية لجامعة  مرتين في السنة شهر جوان وديسمبر،بصورة متسلسلة ودورية 

محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريرج ، وتحاول املجلة في أعدادها السابقة أو الالحقة اكمال رسالتها وأهدافها التي 

البحث العلمي سطرتها ،والن بلدنا في مرحلة انتقالية مهمة مرحلة التغيير والبناء والتشييد تطمح املجلة الى النهوض ب

وتأتي  في فهم الظواهر االجتماعية واإلنسانية، امهمة جد واإلنسانية ن العلوم االجتماعية أو ،وتثمينه خاصة 

اقع وتشريحه من أجل فهم التحول الذي تعرفه الجزائر ،ونحن نشيد  الدراسات النظرية وامليدانية لتشخيص الو

باألقالم التي ساهمت في هذا العدد من داخل الوطن وخارجه ،فقد جاء هذا العدد متنوعا من حيث  الطرح 

، فنتسهل العدد بدراسات في مجال االعالم منها  واملواضيع حيث أثرى ومس مجمل الجوانب االجتماعية واإلنسانية

مايتحدث عن الهيمنة االعالمية ومستقبل الثقافات ، وما يتناول تحليل خطاب امليديا الجديدة ودور التكنولوجيا 

افية ووصفية ملدينة برج  تارخية  الحديثة  ،وأيضا ننتقل الى محطات تاريخية مهمة في تاريخ الجزائر في دراسة منوغر

سة قيمة من املغرب ، ناهيك عن دراوعريرج ودراسة أخرى عن صورة الثورة الجزائرية العظيمة في كتابات الليبيين ب

الشقيق حول عقيدة الخالص في مجال الشريعة ودراسة حول أهمية الوقف ووظيفته االجتماعية في دعم الخدمات 

داغوجي يعض املقاالت في طرحها بالجانب الباالجتماعية ،هذا العدد لم يغفل الجانب التربوي حيث اهتمت ب

أما على مستوى التعليم ، القاعديومهارات الكتابة التعبيرية واإلصالحات التربوية ، هذا على مستوى التعليم 

وتشخيص نظري تحليلي لظاهرة العنف  ،الجامعي فقد  كان هناك طرح نظري يحاكي مفاهيم الجودة وتطبيقاتها

وأسبابها حسب الرواد االجتماعيين والنفسانيين ، ودراستين قيمتين في مجال علم النفس ، ودراسة أخرى في مجال 

وكانت مميزة حول صورة املرأة في األمثال الشعبية من خالل تقنية تحليل املحتوى وهي من الدراسات  ععلم االجتما

 . ا التنوع في املواضيع أضفى على املجلة قيمة علمية مهمة طبعا هذ ، الكيفية 

وعليه فان مجلتنا تسعى دائما الى مد الجسور بين التخصصات االجتماعية واإلنسانية  وأبوابها مفتوحة لتبادل 

 االفكار وتثمن كل ماكتبته أقالم الباحثين  من داخل الوطن وخارجه

 لكل املساهمين في هذا العدد من مؤلفين ومراجعين . ن نجدد الشكر أيسعنا إال  وفي األخير ال

 رئيس التحرير

 د حاج كولة غنية 
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 هيمنة اإلنتاج اإلعالمي العابر للحدود: أي مستقبل للثقافات املحلية؟

 مقاربة نقدية في التحليل الثقافي

Cross-border media production Dominance: What future for local cultures? 

Critical approach to cultural analysis 
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  ملخص:

هيمنة املجمعات الغربية على املنتجات الثقافية في السوق العاملي ازدادت سطوتها، وهو ما يفتح  املجال للقلق وطرح 
األسئلة حول مستقبل الثقافات في الدول التي تقع خارج املنظومة الغربية والتي تشكل سوقا رائجة للبرامج الوافدة، إذ أن 

م الغربية تطرح نفسها كبديل عن منظومة القيم للشعوب املستهدفة، وهو ما يشكل تهديدا مضامين البرامج املشبعة بالقي
وما يالحظ أن هناك ظاهرة فقدان  للتنوع الثقافي واالختالف ويعمل على اإلبقاء على فكرة املركزية الغربية إزاء بقية العالم.

قع، ولعل األدهى في املوضوع هو التماهي إلى حد حيث أصبح التعاطي معه كأمر وا ،الشعور بالخطر إزاء هذا املشكل
  اإلعجاب السيما  وسط األجيال الجديدة التي يطلق عليها أجيال األنترنت.

 .اإلنتاج اإلعالمي؛ البرامج الوافدة؛ الثقافات املحلية فتاحية:مكلمات 

Abstract:  

The dominance of Western societies over cultural products in the global market 

has grown in power; this led to many concerns and questions about the future of 

cultures that evolve in countries situated outside the Western system, and form a 

popular market for western incoming programs. The contents of these programs 

are fully imbued with Western values which stand as a replacement for the value 

system of the targeted populations; which poses a serious threat to cultural 

diversity and differences and serves to maintain the idea of Western centralization 

vis-à-vis of the rest of the world. What  is noted is the absence of the feeling of 
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risk towards this problem that is  regarded as a reality, and may be the most 

intriguing point about  it is from identify to this culture up to  the  admiration , 

especially among new generations known as Internet generations. 

Keywords: media production; Incoming programs; Local cultures. 



 0202جوان  – 08: العـــدد                                                للعلوم االجتماعية واإلنسانية اإلبراهيميمجلة 
اطمة الزهراء تنيو  د/ ف        قدية في التحليل الثقافي    مقاربة ن ؟ هيمنة اإلنتاج اإلعالمي العابر للحدود: أي مستقبل للثقافات املحلية  

 

 

 تصدر عن كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج

 2772-2952الترقيم الدولي االلكتروني:                                                                 ISSN: 2602-702X  الرقم الدولي املعياري 
 2107االيداع القانوني :ديسمبر 

 

11 

 ة: ـــــــــــمقدم 

 إنتاجعرفت نهاية القرن املاض ي وبداية األلفية الثالثة سلسلة من التطورات املتالحقة في تكنولوجيا      
حيث  ،ونتيجة لهذه التطورات تشكلت ظاهرة أطلق عليها االنفجار املعلوماتي. هاوتوزيع املعلومات وتخزين

غير أن هذا النمو كما هو الشأن في مختلف مجاالت النشاط ، املعلومات عن النمو الديمغرافي إنتاجارتفع 
م، ففي صناعة اإلعال . بنفس الوتيرة في دول الشمال املتقدمة ودول الجنوب املتخلفة اإلنساني، لم يكن

السمعي  اإلنتاجهناك هيمنة واضحة للمجمعات العمالقة التي تملكها الواليات املتحدة األمريكية في مجال 
باتت خاضعة للعرض والطلب.  والتيتم تسليعها، يبالثقافة التي صلة البصري والصحافة وكل ما له 

ظاهرة العوملة في مجالي برزت  ،نترنت واألقمار الصناعية التي جعلت السماء مفتوحةوبحكم وجود األ 
مكنها من تسويق يوهو ما  ،على التدفق الحر للمعلومات واليات املتحدة حيث تصر ال ،والثقافة اإلعالم

زوال في موقف دفاعي، إذ باتت تخش ى  هذه األخيرة أصبحتو وفرضه على الدول املتخلفة. منتجها الثقافي 
من خالل  لهيمنة الثقافيةوجود نية لوهو ، طر داهمخ بوجودفي مختلف املحافل تنذر و خاصة ثقافاتها ال

قد نشب جدال داخل الواليات املتحدة بشأن الهيمنة على وسائل اإلعالم و السيطرة على وسائل اإلعالم .  
عبر العالم من طرف املجمعات األمريكية والسيما في مجال السمعي البصري، فالنسبة لـ  "هيربرت شيلر" 

داعية إلى عوملة  اإلعالم  ستؤدي إلى  القضاء على الثقافات املحلية في الدول املتخلفة. فإن  هذه  النزعة  ال
أما "دي سوالبول " فيرى  أن  االنتشار  الواسع  للمنتجات السمعية البصرية األمريكية في مختلف جهات 

بدل من أن يؤدي إلى العالم قد خدم الصناعة اإلعالمية في الدول املتخلفة بدافع  التقليد واالقتداء. و 
الثقافي كما هو  -اإلعالمي  جهوية لإلنتاج بروز أقطابويستدل بذلك على  ،القضاء عليها  أدى إلى ازدهارها 

 (0).الحال في الهند والصين ومصر ونيجيريا والبرازيل

تثير قلق ومخاوف الدول  اإلعالمهذه الظواهر الثقافية الناتجة عن تطور تكنولوجيا صناعة  إن     
اإلسالمية التي تنظر بعين الريبة إلى األبعاد والتأثيرات املحتملة للهيمنة الغربية على اإلنتاج اإلعالمي على 

 خاصة. تها الاثقاف مستقبل  
هذا املقال  يندرج تحت  سقف  تلك املقاربات  التي  اهتمت  بدراسة  ظاهرة  تسليع الثقافة  ، فإنوعليه     

كاملدرسة النقدية لفرانكفورت ومدرسة الدراسات  الثقافية لبريمنغهام  ودراسات  هربرت شيلر  في أمريكا  
 والتي تناول هذه  الظاهرة  في كتابه  الشهير " االتصال  والهيمنة  الثقافية "
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 سوق اإلعالم:االحتكارات الدولية و  -0
السينمائية والبرامج التلفزيونية على شاشات دور العرض السينمائي سيطر اإلنتاج األمريكي من األفالم      

وأجهزة التلفزيون في جميع أنحاء العالم، وكان اإلنتاج األجنبي يشكل منافسة محدودة نسبيا لإلنتاج 
األمريكي، واليوم فإن الشركات اإلعالمية الرئيسية في العالم إما أنها تمتلك شركات اإلنتاج األمريكية أو 

نتج في أماكن أخرى من العالم منتجات عاملية متميزة ومنافسة في السوق العاملي، ومن املهم في البداية أن ت
 (2)نقدم وصفا إجماليا للشركات اإلعالمية األمريكية العمالقة:

 : فيما يتعلق بالعائدات، فإن أكبر ثالث إمبراطوريات إعالمية في العالم كلها أمريكية، وتأتي مجموعةأوال
التي تمتلك عدة شركات رئيسية في املركز  America Online - Time Warnerأمريكا أون الين وتايم وارنر 

في   Disneyاألول، كما أنها األكبر وبفارق كبير عن من تليها من املجموعات اإلعالمية، وتأتي مجموعة ديزني
 فتحتل املركز الثالث.   Viacomاملركز الثاني، أما مجموعة فياكوم

: فيما يتعلق بنظرية االستعمار اإللكتروني فإن كل اإلمبراطوريات اإلعالمية العاملية وشبكاتها اإلعالنية ثانيا
الواسعة تروج وتشجع األذواق والقيم والثقافة واللغة األمريكية في جميع أنحاء العالم، ولعل هذا أكثر ما 

كبير، وذلك بسبب تأثير وسائل اإلعالم األمريكية املتعددة واملنتشرة في يزعج دول املركز األخرى إلى حد 
 العالم.

التي  -وفيما يتعلق بنظرية النظام العاملي فإن أنشطة الواليات املتحدة األمريكية في دول العالم الثالث      
نموذجا جيدا تقدم  -لديها أسواق واسعة يسهل الوصول إليها ومستهلكين من ذوي الدخول املناسبة 

للمدى الواسع من األنشطة االقتصادية الخارجية التي تمارسها املجموعات اإلعالمية األمريكية الكبرى، 
فهذه اإلمبراطوريات تحدد العالقات مع الدول األخرى، كما تحدد خطوط اإلنتاج اإلعالمي املتعددة 

 رية األجنبية.باإلضافة إلى اإلعالن في ضوء تزايد عدد شبكات التلفزيون التجا
وتمارس املجموعات اإلعالمية األمريكية في هوليود ونيويورك أنشطتها على املستوى العاملي بكفاءة عالية      

بفضل أربع مزايا جوهرية تتمتع بها، تتمثل امليزة األولى في أنها تقدم منتجاتها باللغة اإلنجليزية، وهي لغة 
عالمية ذات القدرة الشرائية، وامليزة الثانية أن لديها مصادر مالية القطاع العاملي األكبر من املؤسسات اإل 

ضخمة تسمح لها بتمويل أعمال إنتاجية ضخمة تتكلف ماليين الدوالرات، واملعروف أن تكلفة إنتاج فيلم 
 واحد في هوليود تفوق بكثير ما تنفقه غالبية الدول األخرى سنويا على كل أفالمها السينمائية، أما امليزة
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الثالثة فهي أن الشبكات التلفزيونية األمريكية تفضل بشكل كبير البرامج التلفزيونية األمريكية، ومن 
برامج أجنبية منتجة بالكامل في الخارج، وامليزة الرابعة التي  NBCو  CBSو  ABCالنادر أن تشتري شبكات  

د ونيويورك تتمثل في سهولة وصولها إلى كم تتمتع بها الشركات اإلعالمية األمريكية العاملية الكبرى في هوليو 
كبير من املواهب من املمثلين واملنتجين والكتاب واملخرجين، ويأتي بعض هؤالء من دول املركز األخرى مثل 
أستراليا وكندا وبريطانيا وفرنسا واليابان، كما يعمل أفضل املمثلين واملمثالت في العالم في اإلنتاج األمريكي 

ولعل هذا ما يجعل املنتقدين لالستعمارية الثقافية األمريكية عاجزين عن تحديد ما بصفة أساسية، 
يمكن عمله إزاء ذلك، فبعض هؤالء النقاد يدعو إلى وضع سياسات للحماية اإلعالمية، وهي دعوة تظهر 

 من وقت آلخر في جميع أنحاء العالم.
اإلعالمية األمريكية أبرز مثال على ذلك، ويعّول ويعد قيام بعض الدول بتحديد حصة للواردات       

البعض اآلخر على حقيقة أن األعمال الفنية مرتبطة باالقتصاديات وبفرص العمل، وأن هناك فرص 
قليلة للممثلين والكتاب واملنتجين من الدول األخرى للحصول على العمل والشهرة التي يحتاجون إليها في 

واق األجنبية األفالم والبرامج التلفزيونية األمريكية لعرضها في تلفزيوناتها دول املركز، وتشتري معظم األس
من البرامج  %02وفي دور العرض السينمائي. وحتى في أوروبا التي تمتلك بنية تحتية إنتاجية قوية، فإن 

 (3).التلفزيونية يتم استرادها من الواليات املتحدة األمريكية
عن االتصال الجماهيري  1101في كتابه الشهير عام  Herbert Schillerيلر وقد قام الباحث هيربرت ش     

واإلمبراطورية األمريكية بفحص واختبار أبعاد السيطرة األمريكية الثقافية والصحفية )امليديا(. وأكد أن 
مريكية املنتجات والخدمات املعلوماتية األمريكية قد انتشرت في جميع أنحاء العالم لدعم اإلمبراطورية األ 

 والتي وجدت بعد الحرب العاملية الثانية.
وضخمة في مجال االتصاالت فعلى مدى العقدين التاليين النتهاء الحرب، اكتسبت أمريكا قوى جديدة      

 Cable Newsمؤسس شبكة األنباء الكابلية  Ted Turnerأدهش تيد تيرنر  1111 سنة وفي سبتمبر .الدولية

Netork  أدهش العالم باإلعالن عن منحه البليون دوالر لألمم املتحدة  -وهي قناة األخبار الكونيةU.N  وهو
 أعلى مبلغ في أجندة األمم املتحدة، وذلك لتمويل املشروعات التعليمية عبر العالم.  

أثره وقد كان لسقوط االتحاد السوفياتي وتفككه وانتصار رأسمالية السوق على اشتراكية الدولة، 
الواضح في إضعاف موقف الدول في نصف العالم الجنوبي، وأصبحت الجماعات الجنوبية في عدم اتفاق، 
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بل وأصبحت الحكومات نفسها تتبع األجندة االقتصادية املوضوعة بواسطة الشركات متعددة الجنسيات 
(TNCبالتعاون مع الهيئات فوق الوطنية مثل البنك الدولي، باإلضافة إلى أن ا ) لدول التي كانت تأخذ

املعونة االقتصادية والعسكرية والدعم الدبلوماس ي من الكتلة الشرقية، تشعر اليوم أنها تميل للوقوف 
وعسكريا ومعلوماتيا وهي الواليات املتحدة  اقتصاديابالصف، أي خلف القوى العظمى الوحيدة 

 األمريكية.
  :اإلعالم وعوملة الثقافة -2

ات القرن العشرين بتحوالت كبرى غيرت من أصول الفكر والتوجه يمنذ عقد تسعينلقد مر العالم      
الفكري الذي يتحكم في مسيرته، وتعد وسائل اإلعالم وبخاصة التلفزيون واألنترنت الوسائل األكثر انتشارا 

هده على وتأثيرا، حيث تنقل لنا عالم الواقع املفرط بدال من الواقع الحقيقي الذي استعيض عنه بما نشا
 متخليا عن حياته الواقعية.  شخصيات التلفزيونية ويعيش حياتهاشاشة التلفزيون، فيتقمص املتلقي ال

وتعد وسائل اإلعالم السمعية البصرية أبرز الوسائل املعتمدة في الغزو الثقافي الغربي للبالد اإلسالمية، 
ت وغرس القيم والثقافات املختلفة، وبذلك فهي القادرة على التأثير بشكل فعال وسريع في تغيير السلوكيا

م الغربي من خالل الحديثة قادرة على تجسيد ما يرمي إليه اإلعال  تتكنولوجياالأصبحت وسائل االتصال و 
التي تنقل وبخاصة عبر شبكة األنترنت التي توصف بأنها العربة  ،اعي العوملةوتحقيق مس برامجه الوافدة

 ضامين لعدة متلقين في كل أنحاء العالم بكل سهولة ويسر.املسلوكية و النماط األ قيم و الثقافات و ال
 (4) أربعة أنماط رئيسية هي: ىإلالعوملة انقسمت وتباينت محاوالت تعريف وقد      

 حقبة محددة من التاريخ أكثر منها ظاهرة اجتماعية أو إطارا نظريا.العوملة  نمط التعريفات الذي يرى في -أ

ظواهر اقتصادية تتضمن تحرير األسواق وخاصة  مجموعةالعوملة نمط التعريفات الذي يرى في  -ب
اع العام، وانسحاب الدولة من أداء بعض مهامها ووظائفها الكالسيكية وباألخص ما يتعلق بمجاالت القط

 الرعاية االجتماعية.

نمط التعريفات الذي ينظر للعوملة باعتبارها ثورة تكنولوجية واجتماعية وشكل جديد من أشكال  -ج
إلى املفهوم ما بعد صناعي للعالقات النشاط يتم فيها االنتقال بشكل حاسم من الرأسمالية الصناعية 

 الصناعية.

http://vb.analoza.com/t5626.html
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مصطلح األمركة ويرى فيها تعبيرا صريحا عن الهيمنة األمريكية، بالعوملة نمط التعريفات الذي يرادف  -د
 وهو نمط في الواقع فيه الكثير من الخلط والالفهم بماهية العوملة.

ويشير مفهوم العوملة في شكله العام واألكثر قبوال إلى عمليات التحول والتطور السريع في الترابط      
والتشابك والتداخل املعقد بين املجتمعات والثقافات واملؤسسات واألفراد على مستوى العالم على النحو 

ال مع بعضها البعض، ويمتد الذي يجعل املجتمعات والثقافات واملؤسسات واألفراد أكثر قربا وتفاع
مفهوم العوملة ليشمل أيضا العالقات االجتماعية، حيث تتمدد العالقات االجتماعية التي تحكم حياتنا 
اليومية من السياقات املحلية إلى السياقات الدولية، وبالتالي يمكن فهم العوملة على أعلى مستوى من 

 (5).على أنها السلوك عن بعد -العمومية 
تشير العوملة أيضا إلى تلك الشبكة سريعة التطور ومتزايدة الكثافة دوما من الترابطات والعالقات و      

 (6).املتبادلة التي تميز الحياة االجتماعية الحديثة
أما القيم فهي عملية تقويم ضمني ألي موقف أو تصرف أو فكر أو موضوع، يقوم على مفاهيم املجتمع      

وفلسفته في الحياة ونظرته للمواقف والتصرفات واألفكار، لتنتهي عملية التقويم بإصدار حكم على 
ة فيه ورفضه التصرف، إما لصالحه تعبيرا عن الرغبة فيه فيسمى قيمة، أو ضده تعبيرا عن عدم الرغب

فال يعتبر قيمة. والقيم أيضا مفهوم يدل على مجموعة من املعايير واألحكام، تتكون لدى الفرد من خالل 
تفاعله مع املواقف والخبرات الفردية واالجتماعية، بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات حياته يراها 

جاهات أو السلوك العملي أو اللفظي بطريقة جديرة بتوظيف إمكانياته، وتتجسد خالل االهتمامات أو االت
 (7) مباشرة أو غير مباشرة.

صل بما هو وتلعب القيم دورا كبيرا في توجيه سلوك األفراد وأحكامهم واتجاهاتهم خاصة فيما يت     
من أشكال السلوك، ووفقا ملا يضعه املجتمع من قواعد ومعايير تضبط السلوك. فالقيم  مرغوب فيه
مجتمع ما تعد إحدى املؤشرات املهمة لنوعية الحياة ومستوى الرقي أو التحضر فيه عن غيره السائدة في 

ي ضوء خمسة عوامل أساسية من املجتمعات األخرى، كما أن التوجهات القيمية عادة تنتظم في املجتمع ف
م واالستمتاع خرين وآرائهضبط الذات واالستمتاع بالعمل واالكتفاء الذاتي وتقبل أفكار اآل في متمثلة 
 (8).علما أن االستجابة التفضيلية للقيم ال تحدث في فراغ، ولكنها توجد في سياق اجتماعي معين .بالحياة

http://vb.analoza.com/t5626.html
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من االفتراضات التي ينبغي أن يبدأ منها تحليل طبيعة  ا( عددMilton Rokeachوقد صاغ ميلتون روكيش )
 (9) القيم، وهي تتلخص في ما يلي:

 قيم التي يتبناها الفرد قليل نسبيا.أن املجموع الكلي لل -
 ن األشخاص في أي مكان يتبنون بدرجات متباينة مجموعة من القيم العامة.أ -
 ن القيم منتظمة داخل أنساق للقيمة. أ -
 يمكن تتبع منابع القيم اإلنسانية في الثقافة واملجتمع والشخصية. -
نتائج أو آثار القيم تتبدى واضحة في كل الظواهر التي يجد املتخصصون في العلوم االجتماعية أنها  -

 جديرة بالبحث. 
وإذا كانت القيم ملهمة لألحكام بالنسبة إلى التصرفات والسلوك، فهي أيضا األساس الضمني ألي      

هي مثال حالة قواعد اللياقات وأصول نموذج ثقافي، وهي تحتوي معايير للسلوك ذات صفة مميزة، تلك 
اآلداب والقواعد التي تنظم الطقوس والشعائر وكثيرا من املعايير التي تقود أفعالنا وتوجهها في حياتنا 
اليومية، وسلطة هذه املعايير والنماذج الثقافية ال تعتمد على القوة بقدر ما تعتمد على االنتماء إلى 

 ن القيم والنماذج الثقافية.القيم، لذلك فاالرتباط وثيق بي
هي مجموعة املبادئ املادية والروحية واالتجاهات واملعتقدات والتوجهات فالقيم الثقافية أما      

واالفتراضات األساسية التي تلبي حاجات اإلنسان وتحكم تصرفاته، وتشكل ركائز لكل ما هو سائد بين 
ها من موضوع آخر، تزين سلوكا ما وتحث الناس الناس داخل املجتمع، فتمنح قيمة ملوضوع ما وتسلب

عليه، وتشين سلوكا آخر وتمنع الناس منه. والقيم الثقافية صناعة إنسانية تراكمية تنمو في املجتمع 
وتتطور بحسب قوانين معينة داخلية وخارجية مرتبطة بالوعي االجتماعي وأنواعه املتعددة. ويمكن أن 

على اتصال بالثقافة العاملة املكتوبة وتحتكم إليها في تطورها، كما تحتكم  تسمى بالثقافة غير العاملة، وهي
وقد صاغت الحضارات اإلنسانية في  إليها عند محاوالت تغييرها من الخارج أو ما تتعرض له من أمراض.

. وهناك صراع كبير يحدث داخل الثقافات ويتعلق ال تزال قوية النفوذ إلى اليوم األساس تقاليد دينية
بالقيم ويشكل أحيانا خطرا على الثقافة ووحدتها وأحيانا أخرى يكون هذا الصراع صحيا، إذ يدفع 

 (10).بالثقافة إلى االستغناء عن القيم التي ال تتماش ى وروح العصر
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وتبرز أهمية القيم الثقافية في الدراسات االجتماعية بشكل واضح عندما نعلم أنها تشتمل على أنواع       
القيم األخالقية واالقتصادية والسياسية والدينية والعلمية والجمالية والفنية. ويمكن اختصار  :عدة هي

التي تعني الحد املكتسب من املعارف والتصورات  كافة القيم الثقافية فيما يسمى بالهوية الثقافية
 (11) لحة هذا املحيط.واملمارسات الفكرية لدى اإلنسان في محيطه االجتماعي، والتي تلقاها ملصلحته وملص

ويمكن القول أنه ال يمكن الفصل بين القيم والثقافة ووظيفتهما في املجتمع، طاملا أن القيم جزء من 
الثقافة وهي جوهرها، وإن كانت الثقافة سلوكا وأسلوب حياة، فإن هذا السلوك يحتكم إلى معايير يرتضيها 

ه سلوك الفرد وتضبطه، ويحكم عليه من خاللها إن كان أفراد املجتمع، وهذه املعايير هي القيم التي توج
 منتميا ملجتمعه أو خارجا عليه.

. وعلى املاض ي القرن  اإلطالق وهي مطروقة منذ أوائلأخطر القضايا على من وقضية القيم واألفكار هي      
وتناوله الكثير من الرغم من أن مصطلح العوملة شاع حديثًا إال أنه يؤثر في مجال القيم منذ أمٍد بعيد، 

 املصلحين تحت اسم "الغزو الفكري". ولعل أعلى مراحل الغزو الفكري ما أسميناه هنا بعوملة القيم.
وقد كان الغزو الفكري في بدايته "إيديولوجيا" بمعنى أنه كان عملية إعالمية ثقافية إيديولوجية      

املتمدن املتحضر اإلنساني، وكان يتم "تزيين"  تستهدف تقديم فكر الغرب لنا على أساس أنه الفكر الراقي
القيم املادية للناس من خالل تقديم الحياة الغربية كنمط معيشة براق، وهذه الفكرة راقت لكثيرين 

هذا اإلطار كتب كثير  ابتلعوا )اإليديولوجيا( وتوهموا أن أسلوب الحياة في الغرب هو األسلوب األمثل، وفي
الكتابات تثرى في هذا اإلطار، لكن العوملة قفزت بالقضية إلى طفرة أبعد كثيرا عن ، وال زالت باحثينمن ال

 (12).اإليديولوجيا، ومن هنا فتاريخ العوملة يرتبط بتاريخ هذه الطفرة
وقد استطاعت العوملة فرض تأثيرها الشديد على العالم بأسره، وإحداث تغييرات كبيرة في شتى مجاالت      

النظرة إلى الكثير من األمور الراسخة الجذور، وبدأت تفرض قيما معينة على مجتمعات الحياة، وتغيير 
لطاملا تفاخرت بعدم وجود أي مؤثر فيها أو أي مغير لوعيها ونظامها وكيانها الداخلي، وتتمثل التحديات 

ويش على نظام اإلعالمية للعوملة في السيطرة على اإلدراك وتعطيل فاعلية العقل، وتكييف املنطق، والتش
القيم وتوجيه الخيال وتنميط الذوق وقولبة السلوك، وتكثيف نوع معين من املعارف والسلع والبضائع 
عبر ثقافة االختراق اإلعالمي التي تهدف إلى التطبيع والهيمنة، حيث تعمل في اتجاه تسطيح الوعي واختراق 

 (13).االقتصاد والفكر والثقافة والسياسة الهوية وتعليب الثقافة وترسيخ الهيمنة الغربية في مجاالت
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وقد تعرضت العوملة منذ سنوات وإلى اليوم لكثير من النقد واالتهام في معظم ما كتب وما قيل وما عقد 
حيث برز فيها الجانب القيمي واألخالقي بشكل أوضح، سواء على مستوى التحيز إلى هذه  عنها من مؤتمرات،

 ، أو على مستوى تهميش اآلخر وعدم االعتراف بخصوصيته. الدولة أو تلك في قضية معينة
 (14):وغالبا ما يتركز نقد العوملة في مسألة القيم واملفاهيم على قضيتين     

العنف والجنس في وسائل اإلعالم والسينما العاملية وفي القنوات الفضائية التي دخلت اليوم  ثنائي األولى:
تسببه من تدهور في السلوك والقيم من خالل انتشار اإلباحية أو الشذوذ في إلى كل بيت. وعلى ما يمكن أن 

 لقيم العفة واالحتشام. تمعات ال تزال تقيم وزنا كبيرامج

تنميط القيم ومحاولة جعلها واحدة لدى البشر في املأكل وامللبس والعالقات األسرية وبين  :لثانيةا
وخصوصا قيم االستهالك التي تعتبر إحدى  ،الفردية والجماعيةحياة اإلنسان الجنسين وفي كل ما يتصل ب

 التي أشرنا إليها سابقا. أهم ركائز اقتصاد العوملة وانعكاساتها على القيم
وما يجري على هذا املستوى من تنميط القيم بات معروفا وله رموز ومؤسسات إعالمية وسينمائية      

إلى مرحلة محددة فقط، وقد زاد من فاعلية هذه املؤسسات  مختلفة تتوجه إلى مراحل العمر كافة وليس
 التطور الهائل في وسائل االتصال وسهولة استخدامها.

وإزاء هذه املوجة العالية واملتسارعة من انتشار قيم العوملة، ثمة من يدعو إلى األخذ بها جملة وتفصيال، 
يث عن خصوصيات تؤدي إلى العزلة باعتبار أن ما يحصل هو نتاج إنساني متقدم ال يصح معه الحد

العودة إلى و مع هذا النمط من قيم العوملة  والتهميش، وباملقابل ثمة من يدعو أصال إلى عدم التفاعل
  الخصوصية الثقافية.

مع هذا الجانب من "التدخل" األخالقي في الحياة الثقافية والقيمية في بلدان العرب واملسلمين لتعديل      
"لتحديثها" كما يتكرر في املصطلحات الرائجة، سنكون أمام تدخل يشبه ما يجري اليوم في  هذه الحياة أو

إلنقاذ هذه الجماعة أو األقلية العرقية أو  "اإلنساني سة والقوة عن ما يسمى "حق التدخلعالم السيا
أضفنا إلى هذا تجاه أي "خطر" حقيقي أو مفتعل. وإذا فاع عن مصالح هذه الدولة أو تلك الدينية، أو للد

"الحق" تلك املخاطر السلوكية واألخالقية الناجمة عن الترويج للجنس وللعنف بعيدا عن كل الضوابط، 
أدركنا حجم املخاوف التي تحيط بعاملنا اإلنساني كله من دون استثناء، من جراء هذا التهميش الذي 

ثقافة واالقتصاد. هذا التهميش هو الذي تتعرض له القيم األخالقية بمستوياتها الثالثة، في السياسة وال
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يثير الخصوصيات الثقافية والدينية التي تدافع بها شعوب العالم عن وجودها وعن إحساسها بهذا 
 .الوجود

 ميقلا ةملو ع رطاخم ىلإ ،ةيلاصتالا ةيمال عإل ا ةر هاظلا وقد أشارت العديد من الدراسات املتخصصة في     
 تناك  ةيبر غ ةيملاعلا ةينو يز فلتلا تايئاضفلا راشتنا دياز ت ببسب ةينطو لا تايو هلا ىلعو  ةيلحملا ميقلا ىلع
 ةثيدحلا تايجو لو نكتلا مادختسا ةر هاظ ميمعت عم ي ز او تلاب بار تغال ا تامس لمحت يتلاو  ةيقر ش وأ
 .لاصتالا لئاسو ل

 وأ ةيكير مأ ميق اهنأ ل و قلا نكمي يتلاو  ةيملاعلا ةملو علا ميق ةدايس نم اهقلق نع تر بع هذه الدراسات     
 ةغللاب قطانلا يلصأل ا عمتجملا ميق لمحت يتلا ةيز يلجنإل ا ةغللاب جاتنإل ا نأل  ،ةينو سكاسو لجنأ ميق
 تايئاضفلا تلخد دقو  ،% 82 نم رثكأ ىلإ لصت بسنب تنر تنأل او  تايئاضفلا يف دو سي ةيز يلجنإل ا
هوت بيرد أو نايل سات أو '' نم رامقألا يف جمار ب ليمحتب مو قت امنيحو  انتو يب ىلإ انع امغر  ةينو يز فلتلا

 ةلقو  ،سنجلاو  فنعلا ميق لمحت اهنم ديدعلا جمار ب تايو تحم نأ ظحال ي '' عربسات أو أسترا أو أتالنتيك
 (15).فداه ن و مضم تاذ ةينيد اميق لمحت ةليلق

 ومن املؤكد أن ارتفاع ظواهر العنف والجريمة والثقافة الجنسية الهابطة والسلوكيات املنحرفة هي     
 جمار بلا تايو تحم ةبقار مب مو قت نأ ل و دلا ناكمإب ناك  اقباسف .ميقلا نم عو نلا اذهل دار فأل ا كالهتسا جاتن
 ايلاح امأ ،قيو ستلاو  راشتنال ا نم بادآل اب ةلخملا تايو تحملا تاذ ةطر شأل او  تال جملا عنمتو  ةينو يز فلتلا
 نم ةصاخو  جمار بلا هذهل عساو  كالهتساب تنر تنأل ا جعي ثيح ةباقر لا نم عو نلا اذه ةسر امم ار يثك بعصيف
 .قهار ملا بابشلا لبق
 :لإلعالم مجمعات إقليمية ظهور  -2

قناة فضائية تعمل على مدار الساعة في  1322لقد تجاوز عدد الفضائيات الناطقة باللغة العربية      
واالجتماعية  سماوات مفتوحة، وتنقل الغث والسمين من البرامج واملسلسالت واملنوعات السياسية

والثقافية والدينية، حتى أصبح املشاهد في سيل متالطم من الرسائل اإلعالمية واالتصالية التي تفرض 
 وجودها وتأثيرها عبر أساليب ووسائل مختلفة.

https://www.djazairess.com/city/%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
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وكان الستخدام التقنيات الحديثة واألساليب الفنية في اإلخراج واعتماد املؤثرات النفسية والعاطفية      
في عمليات الترغيب والترويج الذي لجأت إليه الكثير من هذه القنوات، في إطار من التنافس  حيزا مهما

 الحاد الجتذاب العدد األكبر من املشاهدين.
وتتزايد قنوات التلفاز األجنبية وتلك الناطقة باللغات املحلية لإلقليم بهدف الوصول إلى جمهورها وال 
سيما في العالم العربي، ولهذا يتنبأ خبراء اإلعالم بازدياد حدة الصراع حول االستقطاب الفكري في املنطقة 

ت على العالم العربي. في حين تشتد فضال عن احتماالت التأثير االجتماعي الذي تبث مواده تلك القنوا
األجنبية الناطقة باللغة العربية حول االستيالء على أسواق وسائل اإلعالم  زيون املنافسة بين قنوات التلف

 .في املنطقة العربية
 : الترفيه مضمون يطغى عليه -أ

العربي تستخدم هروبا. فالفكر جاء استخدام وسائل اإلعالم في الترفيه مللء أوقات الفراغ، وفي العالم      
ولألسف وجدت تلك املناقشات في البرامج الوافدة قبوال، ألنها نتاج شيوع أخالق  ممنوع، والعمل صعب.

وثقافة استهالك، فعلى األغلب ستسود وستسهم في استمرار التشويه والتالعب بقيم املجتمع، ولهذا 
، وجدت لنفسها موطئ قدم "لعالم الحر"افي دول واتها من شركات اإلنتاج وجدت أكاذيب هوليوود وأخ

معتقدة أن ما تقدمه من كذب معّلب هو حقائق واقعية، فانجرفت الفضائيات وراء تلك االدعاءات، 
ولألسف الجمهور املتابع أسهم في الترويج  .وسخرت كل ما هو سلبي وشاذ لتقديم الفرد بالصورة السلبية

السماح لها بالبث، ووفر لتلك البرامج الفرصة للسيطرة على العقول للقيم الهابطة في وسائل اإلعالم ب
رقي وتهميشها وتسطيح فكرنا الذي خسرناه تماما، وإال كيف نفسر عرض برامج متخصصة بالرقص الش

ليزية وأمريكية. هذه الثقافة الفاسدة جقنوات إيطالية وفرنسية وإن لىوبرامج املنوعات املستنسخة ع
مموال من أصحاب األهواء، فوضعت الخطط واألهداف وتحولت إلى نسق متصل وجدت لها راعيا و 

متماشية مع األفكار السلبية، وساهمت باالرتداد عن القيم املجتمعية اإليجابية، وساهمت بدورها في 
انحالل العقل وضياع الثقافة وتسطيح الفكر، ولهذا فإن احتالل العقول عن طريق الغرائز هو أخطر 

وفي هذا السياق فإن تفوق صناعة اإلعالم والترفيه األمريكية على مثيالتها  .تالل والقهر النفس يأنواع االح
األوروبية واليابانية في إنتاج وترويج املنتجات اإلعالمية والترفيهية، مكنها من أن تصبح النموذج الذي تسعى 

 (16).أوروبا ذاتها إلى تقليده صناعات اإلعالم والترفيه في بقية أنحاء العالم بما فيه
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 :الدبلجةتفعيل  -ب
استحوذت الفضائيات التي غزت معظم البيوت ببرامجها ومسلسالتها املستوردة من خارج البيئة      

املحلية على اهتمامات الكثير من املشاهدين وأضحت الشغل الشاغل ألعداد ال يستهان بها من الفتيان 
 والفتيات.

الفضائيات اليوم قنوات لعبور الكثير من املفاهيم والقيم والعادات والتقاليد وتشكل العديد من      
الغريبة على مجتمعنا، ويشاركها في ذلك كم ال يستهان به من اإلنتاج اإلعالمي العربي الذي لم يرق إلى 

إال في بعض مستوى مسؤولياته في مواجهة الوافد من اإلنتاج التلفزيوني األجنبي، وظل متخلفا فنيا وتقنيا 
 من إنتاجه املتميز، كما هو حاصل في عدد بسيط من املسلسالت السورية واملصرية.

وتتسابق الفضائيات العربية لدبلجة إنتاجات الدراما األجنبية والتي باتت تحتل حّيزا واسعا من اهتمام       
بينها السعي إلى الهروب من الواقع األسر العربية، حيث باتت تفضلها على الدراما املحلية لعدة أسباب من 

الصعب الذي تعيشه بلداننا وما له من تأثير على الحالة النفسية واالجتماعية، مقارنة بما تعرضه 
املسلسالت التركية مثال والتي تركز على عوامل اإلبهار واإلثارة كجمالية املكان واألشخاص والطبيعة 

املسلسالت والبرامج األجنبية الوافدة بقصصها وأحداثها وما يمأل شاشات الفضائيات من  .والعالقات
البعيدة عن املوروث األخالقي للمجتمع العربي اإلسالمي، إنما هو نتيجة طبيعية لسياسات القنوات 
الفضائية، وضعف اإلنتاج التلفزيوني العربي الذي لم يتمكن من تحقيق رغبات وحاجات ودوافع املشاهد 

يتخبط مع املسلسالت التركية أو املكسيكية التي جاءت متوافقة في تأثيراتها  بل ترك املشاهد العربي.
النفسية وأحداثها الدرامية مع حاالت اإلحباط واالنكسار التي يعيشها الفرد واملجتمع العربي، رغم أنها 

إن وجود  ية.ليست ذات قيمة فنية أو إبداعية، بل حتى إنها لم تحقق أي أثر فني أو درامي في بلدانها األصل
وغيرها من  املفاهيم العلمانية واألرستقراطية والخيانة والكذب، إضافة إلى تلك اإليحاءات الجنسية

ة العربية طيلة املفاهيم املنافية لسلوكنا وعاداتنا وتقاليدنا، هي بعض التأثيرات التي تتعرض لها العائل
مشاهدي املسلسالت التركية دون  جموعمن م %06وأشارت إحدى الدراسات إلى أن  .حلقات املسلسالت

إلى أن  من األطفال، في حين أشارت دراسة أخرى في إحدى دول الخليج العربي %11سنة بينهم  13سن 
 (17) من عينة الدراسة ركزت مشاهدتها على مسلسل تركي واحد. 88%
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 ون فضليمنهم  %11من أفراد العينة أنهم يشاهدون أكثر من مسلسل أجنبي مدبلج، وأن  %00وأوضح       
القصص االجتماعية لهذه املسلسالت، وهو ما يؤكد الحاجة الحقيقية إلى معالجة مشاكل املشاهد 

عربية راقية إيجاد دراما  علىبي تساعد االجتماعية من خالل وجود استراتيجيات لإلنتاج التلفزيوني العر 
تأخذ على مسؤوليتها مساعدة املشاهد في تجاوز أزماته النفسية واالجتماعية القاهرة التي يعيشها في بيئته 

 االجتماعية.
 :الثقافات املحلية ومقاومة الهيمنة -4

وجيوشه وآلياته، حتى لقد أصبح الدفاع عن األفكار والقيم والرموز فعال تحرريا واستقالليا ينتج أدواته      
ننا أمام "حرب من نوع جديد" ال تدور على الجبهات العسكرية، وال تقتصر على استخدام السالح أقيل 

مساحة في هذه الحرب . وفيها ليست بعدد القتلى والجرحىوليس لها مسرح عمليات محدد، والخسائر 
. واإلصابة فيها ليست بطعن في ذاكرتهم في عقول الناس وفي وعيهم، وأهم من ذلك كبيرة غير مرئية تشتغل

والنزف فيها ليس دما يسيل، بل إدراكا يتسرب، واملنتصر فيها ال يستولي على جغرافيا، وإنما يستولي  .الجرح
 على تاريخ وإرادة، وال يكتفي بحصار الواقع وإنما يحاصر الخيال.

ن الثقافات قد تتفكك بكيفية ما أقة تقول بالغي، فإنه يعبر عن حقيوعلى ما في هذا القول من تصوير      
وتفقد مكانتها، والثقافة املحلية بدأت تدخل في فلك ثقافة جديدة تستقي منها قيما ال صلة لها بها، 
فالثقافة في املحصلة هي وعي واستجابة ملتطلبات واقع تسيطر عليه وتتحكم به ويكون هو نفسه جزءا 

رة وعيا بالعجز وإدراكا للقصور، ويعني هذا أن من يخلق الوقائع منها. وإذا لم تكن كذلك تصبح بالضرو 
والتاريخ هو الذي يفرض القيم املرتبطة بسلطته. لذلك بدأ الغرب يعيد تركيب الواقع االجتماعي 
والجغرافي والتاريخي على هواه. أي بدأ بفرض ثقافته كنموذج لكل ثقافة ممكنة بكل الوسائل، التقليدية 

 (18).منها والحديثة
وفي ظل الغياب العربي في مجال اإلعالم على املستوى الدولي وحتى املحلي، أصبحت القيم املحلية      

عرضة للتهديد من طرف السيل الجارف من القيم العاملية الغربية على الخصوص، والتي تتدفق من جهة 
من قيمنا وثقافتنا. وقد  واحدة وتغمرنا بدرجة ال نقدر فيها ال على املواجهة وال على الحفاظ على أدنى نسبة

ألغت ظاهرة البرامج الوافدة وحطمت احتكار التلفزيون املحلي للمشاهد الذي أصبح له حرية االختيار ملا 
يشاهده من بين تلك القنوات املتعددة، وانتهى بذلك عصر ما يسمى بالسيادة اإلعالمية أو السيطرة 



 0202جوان  – 08: العـــدد                                                للعلوم االجتماعية واإلنسانية اإلبراهيميمجلة 
اطمة الزهراء تنيو  د/ ف        قدية في التحليل الثقافي    مقاربة ن ؟ هيمنة اإلنتاج اإلعالمي العابر للحدود: أي مستقبل للثقافات املحلية  

 

 

 تصدر عن كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج

 2772-2952الترقيم الدولي االلكتروني:                                                                 ISSN: 2602-702X  الرقم الدولي املعياري 
 2107االيداع القانوني :ديسمبر 

 

23 

يع في تقنية األقمار الصناعية وشاشات التلفزيون في اإلعالمية للقنوات املحلية، خاصة مع التطور السر 
املنازل مباشرة دون رقابة أو تدخل أي جهة، وصارت القنوات التلفزيونية الوافدة تنافس اإلعالم الوطني 
في اقتسام مشاهديه على أرضه واستحوذت برامج هذه القنوات على املشاهد املحلي حاملة معها ردود فعل 

هشة، وتصل بهذه املجتمعات إلى التالش ي والذوبان نهائيا، وتغيب معها القيم في مجتمعات  مختلفة
الدينية أو التراثية أو اللغوية لصالح القيم الجديدة الوافدة مما قد يؤثر على الهوية الثقافية والشخصية 

 (19).الذاتية
 بالظواهر وظيفيا ترتبط املجتمعات من مجتمع أي في املرئية وتحديدا الجماهيري  اإلعالم وسائل إن     

 ،دورها يتحقق وحتى .مجتمعه بقضايا الفرد ربط على عملوت للمجتمع، والثقافية االجتماعية والقضايا
 وثقافته املجتمع هوية تأكيد على والقادرة املعلومات من متنوع مضمون  أو مادة إلنتاج تسعى فإنها

 ومضمونها. املادة واستيعاب إدراك على املتلقي الجمهور  تساعد بطريقة والفكرية السياسية واتجاهاته

 هذه في فالنقص وتكنولوجية، وبشرية فنية وتجهيزات متطلبات له اإلعالمي -الثقافي املضمون  وصناعة
 الخطر عالوض هذا املحلية، اإلعالمية – الثقافية املادة في نقص عنه ينتج إعالمي خلل إلى يؤدي العناصر

 القنوات عبر واملباشر الوافد اإلعالمي -الثقافي البث مواجهة في كبيرة تحديات أمام العربي اإلعالم يضع
 واملباشر الوافد األجنبي اإلعالمي -الثقافي البث )إشكاليات القائمة اإلشكالية وهذه الدولية. والفضائيات

 (20):هي العوامل من جملة إلى تعود الفضائيات( عبر
 العربي. املجتمع ملؤسسات والفكري  الثقافي لإلنتاج األساسية البنية هياكل تكامل عدم 

 طرأ الذي الكبير التطور  رغم املعلومات وتكنولوجيا التقنيات من االستفادة العربي اإلعالم عجز 
 املجال. هذا على

 برؤى املشتركة العربية اإلعالمية -الثقافية املادة إلنتاج العربية واالستراتيجيات األفق غياب 
 ومستجداته. العصر تطورات تستوعب جديدة ومضامين وبأهداف واضحة

 ارتقائها. دون  يحول  الذي القائم واالجتماعي السياس ي بالنظام اإلعالمية -الثقافة ارتباط 

 املجتمع، وثقافة فكر نتاج أنه على يؤخذ ال الرسمي العربي اإلعالمي -الثقافي املكون  أن اعتبار 
 مضمون  إلى الثقافية الفرد متطلبات تحويل في العربية السياسية النظم رغبات بسبب وذلك
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 الفكري  -الثقافي ن املضمو  إنتاج تعدد ضعف إلى أدى مما الحاكمة، النخب يخدم سلطوي  دعائي
 اإلعالمي.

 قواعد إرساء الصعب من يكون  وهنا العربي، اإلعالم في الفكرية والحرية الديمقراطية تهميش 
 دون  املجتمع وحضارة كرف عن والتعبير اإلنتاج على القادر واالجتماعي الثقافي النسق لتكامل
 والفكرية. السياسية الحرية من معقول  حد توافر

 بطبيعة يعكس تكامله وعدم اإلعالمي -الثقافي اإلنتاج مقومات من القدر هذا غياب فإن أسلفنا وكما     
 على الطلب من سيزيد اإلعالمي -الثقافي اإلنتاج في العجز واستمرار .العربي السياس ي النظام أزمة الحال
 وسلوكيات أخالقيات نتضمامل االستهالكيو  السهل يالدرام وخصوصا املستورد، األجنبي الثقافي اإلنتاج
 مجتمعه قضايا إزاء  ةااليجابي املشاركة وتالش ي قعهوا عن الفرد ابتعاد في واملساهمة مجتمعاتنا نع غريبة

 والثقافية. والسياسية واالقتصادية االجتماعية عصره ومشكالت
 اإلسالمية، -لعربيةا الثقافة على خطيرة تبعات من له ملا امتزايد وقلقا هاجسا يشكل أصبح الوضع هذا     
 معظم قلق حال هو كما الوافدة، الثقافية التأثيرات من مجتمعاتنا لحماية العربي التنسيق غياب ظل في

ومما ال شك فيه أن العدو األول للثقافات  املهيمن. الغربي الثقافي البث خطورة من النامي العالم دول 
املرفقة، والتي تلوح في أفق كل بلد أو مجتمع يتعرض للزخم والقيم املحلية هي العوملة وقيمها الثقافية 

الهائل من املضامين الثقافية التي تبثها ترسانة اإلعالم الغربي الجارف، إنه اجتياح فكري واكتساح ثقافي 
تتعرض له مجتمعاتنا املغلوبة على أمرها، والتي ال تمتلك إال أن تستقبل وتمتص ما ينتج ويسوق من 

 من معتبرة أعدادا نجد إذية كاألفالم والبرامج الوثائقية واملسلسالت والرسوم املتحركة...صناعات ثقاف
 القليل ويعرف والرياضة، والسينما بالفن يتعلق ما وخاصة الغربية البلدان عن الكثير يعرف من الشباب

 الغربية، لتلفزيونيةا القنوات على الكبير اإلقبال وتجد اإلسالمية. الحضارة ومنجزات الديني تاريخه عن
 والتي املستحدثة، الشبابية البرامج تتبع وكذا الدينية، القنوات أو الوطنية القنوات تتبع عن إحجام مقابل
 – الثقافية العملية دور  تراجع نالحظ أخرى  ناحية ومن .ببلداننا الدينية املقومات طمس إلى تسعى

 في وتأثيرا عراقة األكثر كانت التي العملية تلك امية،والن التقليدية املجتمعات في وبخاصة االجتماعية،
 والثقافية. واإلعالمية االقتصادية للعمليات الكاسح االختراق بسبب وذلك املجتمعات، هذه وإدارة تطور 
 االزدواجية من نوعا ويشكل األصيلة القيم منظومة تهديد على يعمل الثقافي االختراق أن واضحا بات فقد
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 املحلية، الثقافة مالمح تغير أو تهميش إلى يؤدي ما واملعاصرة األصالة تناقضات فيها تجتمع التي الثقافية
 حيث املجتمعات، على السلبية آثارها املاض ي قرن  الربع في حدثت التي االجتماعية للتغيرات كان ثم ومن

 يقوم التي العليا واملثل بالقيم خلال يشكل الذي واملتعصب املتطرف الفكر من متباينة فلسفات ظهرت
 تؤرق صراعات تشكل غدت حتى وتقاليدهم، عاداتهم عليها وجرت الناس عليها تعارف والتي املجتمع عليها

 نفسه. املجتمع انهيار بل القيم تلك انهيار إلى وتؤدي والدينية، اإلنسانية القيم مع لتناقضها وذلك املجتمع
 ما الجغرافية الحدود يتجاوز  عامليا طابعا تأخذ خيرةاأل  السنوات في الغربية السلوكيات بعض بدأت حيث
 (21) وتقاليدها. تماسكها وفي املجتمعات في سلبا يؤثر
ولكي نفهم هذه الثقافة ونتحدى تلك الهيمنة الغربية، البد من نبذ املنطق املزدوج الذي يسعى إلى فهم      

والتوحد والتنوع، وهي مصطلحات مطلقة الثقافة من خالل التجانس واملغايرة، واالندماج والتفكك، 
بطبيعتها، وهذه املتقابالت الفكرية ال تتعامل مع أحسن الفروض إال مع وجه واحد من الشكل الذي تمثله 
الثقافة. فنحن في حاجة إلى البحث في مختلف عمليات االندماج ومن ضمنها تكوين صور وثوابت ثقافية 

 تحول إلى أطر مرجعية لفهم الثقافة املحلية ضمن مجتمع الدولة.وأشكال من االعتماد املتبادل والتي ت
 خاتمـــــــــــة:

نحو هناك اختالل في التدفق اإلعالمي بين الدول املتطورة ودول الجنوب املتخلفة. ويتجه هذا االختالل      
 .املزيد من االتساع وهو ما يطلق عليه الباحثون تسمية الفجوة الرقمية واملعرفية

ورغم وجود مقاومة من أجل بناء عالم  متعدد  األقطاب، فإن  النزعة املركزية  لدى الغرب ال تزال      
في حقل الثقافة واإلعالم. واملخيف أن مقاومة  والسيماتتمتع بحضور وفعالية في مختلف املجاالت 

تي يطلق عليها أجيال جيال الجديدة الأل االحتواء التي استغرقت عقودا من الزمن قد تخف حدتها مع ا
مع اآلخر املختلف وأكثر استعدادا لتقبل منتجات  أجيال أكثر قدرة على التفاعل نترنت. وهياأل 

 التكنولوجيات الجديدة.
إن تسليع الثقافة وغزارة  اإلنتاج وتخفيض  التكاليف وبالتالي األسعار  سيؤدي حتما إلى فقدان القدرة  

 على املنافسة في السوق الدولية.
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نوعا من الحراك على أكثر من مستوى، وينعكس ذلك على الكثيرين  لقد أحدث اإلنتاج اإلعالمي الوافد     
وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى "أنوميا  ، غربلةجراء ما يتعرضون له من دون  ممن يتأثرون بسرعة

 اجتماعية " أي فقدان  املعايير وخلق ظاهرة االغتراب. 
ثقافية مختلفة أشد االختالف عوالم  مستندا إلى وجودصدام للحضارات  هنتنتوغ " حصول قد توقع " و      

وهي ثقافة  روحية  مبنية على القيم املطلقة  ومركز   ،حول املقومات والنظرة إلى العالم كالثقافة اإلسالمية
غماتية. وفي الظرف انجاز والبر لى اإل اهتمامها األساس هو الدين على عكس الثقافة الغربية  املبنية ع
 الحالي  هناك عدم تكافؤ  في املوازين  لصالح الثقافة الغربية الطاغية. 

والرهانات اليوم كلها تأمل في ميالد عالم جديد  وبديل يكون  متعدد  األقطاب ويتجاوز أحادية القطب      
يجنب الثقافات املحلية األقطاب هو الذي يمكن أن . وظهور عالم متعدد التي ترسخت منذ ثالثين سنة

 والجهوية الزوال واالندثار .
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 تشكل الخريطة اإلدارية لبرج بوعريريج من العهد العثماني إلى يومنا .
Forming of the administrative map of Bordj Bou Arréridj 

from the Ottoman period to the present day   

  samir ben sadi   samirzemmoura@hotmail.com ؛ جامعة أكلي محند أولحاج " البويرة" سمير بن سعدي أ.
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 ملخص:

من خالل هذا البحث نحاول تتبع املحطات التاريخية التي مرت بها الحدود اإلدارية ملنطقة برج بوعريريج ، التي مرت 
بمحطاااات يشااارقعية وةانونياااة ختوةاااا الاااي رنااارة االناااتالل الارقواااني ، ومااان خاااالل ت اااو القاااواني  اإلدارياااة والتن يمياااة لحااادود 

خريطااة باارج بااوعريريج ، وتعاااد اساانرجال الياايادة الولنيااة اسااتمرت القااواني  التشاارقعية والتن يمياااة املنطقااة باادأت تتشاا   
الااي  00للحاادود اإلداريااة الااي ال، اهاار ، وهااو مااا ا ااار لنااا ج يااا الحاادود اإلداريااة الحاليااة لوالاااة باارج بااوعريريج التااي تحماا  الاارة  

  .ترتيب الوالاات الي التقيي  اإلداري لل، اهر

 برج بوعريريج ، الحدود اإلدارية ، باا و الشرق ، التن ي  اإلة يمي ، الب داة ، الداهرة .كلمات مفتاحية: 

Abstract:  

     Through this research we are trying to trace the historical stations that 

passed by administrative boundaries Bordj Bou Arréridj, which passed legislative 

and legal, especially in the period of French occupation stations, and during that 

administrative and regulatory laws of the limits of the region began to be formed 

Bordj Bou Arréridj map, after the recovery of national sovereignty and the 

legislative and regulatory laws, administrative boundaries continued in Algeria, 

which shows us clearly the current administrative boundaries Bordj Bou Arréridj 

to mandate bearing the number 34 in the ranking of states in the administrative 

division of Algeria.  

Keywords: Bordj Bou Arréridj , administrative boundaries, baylke east , the 

regional organization , the municipality, the circle. 
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ت الخريطة اإلدارياة الاي ال، اهار بمحطاات عاار تاريخااا ر اناد الحادود اإلدارياة ل مناال  تت يار مر  مقدمة :     
بعاادة عواماا  ماان بيوهااا الويااعية اليياسااية والحالااة المنيااة ولبيعااة البنيااة االجتماعيااة وال، راريااة ، وتتاار ر 

وانطالةااااا مااااان هااااذا املوياااااول سااااانحاول الااااي هاااااذا البحااااث التطااااارق لتشااااا   خريطااااة بااااارج بااااوعريريج مناااااذ العااااااد 
وااااني لل، اهاااار ،  العثماااااقى يواااا، اومنااااا ، نيااااث اااااادت املنطقااااة ي ياااارات متتابعااااة ختوةااااا أ نااااا  االنااااتالل الارق

نيث أةدرت س طات االنتالل مجموعاة مان القاواني  واملراساي  ريماا اخام ترساي  الحادود ، ر اناد ت او 
الحااادود تت يااار تباعاااا ونياااب  اااروب ال، اهااار ، ونياااب أهاااوا  اإلدارياااي  الارقيااايي  ر اناااد لت اااو الت يااارات 

بط أااد االرتبااب باإلقياا  وعالةاهمااا نتااهج وث اار علا، بنياة امل،تمااع ال، اهاري مان جااة وعلا، الر  التااي تارت
 جد مت ام ة من جاة أخرى .

I. . برج بوعريريج في العهد العثماني 
كاند رةعة باا و الشرق ال، رارية الي العاد العثماقى مبينة الحدود كالتاوي : احده من الشمال البحر       

نيث ارخذ هذا الوادي مجراه  البيض املتوسط وغربا وادي اليمار نول نواحي بجااة وجاات اليان  ،

وليس التومام ، وتخت ف ييميته نيب ال،اات التي امر بها ...   (2)من أعاوي برج نم ة ، وقعرب باليمار 

ويدخ  يمن باا و ةينطينة ؛ برج نم ة ، وذلو ل و  القاهد املتترب ريه كا  يعي  من لرب باي 

ةينطينة ، أما من النانية ال،نوبية ريحد الباا و الصحرا  ،ويلح  بالباا و مدانة ورة ة ... أما من 

د الباا و ياالة توقس ، وتتبع الحدود وادي ةرات ، نتى ا تقى بوادي مرجانة ، ويرخذ ال،اة الشرةية ريح

وادي ةرات منبعه من بالد بني مراد الواةعة يو، الشرق من الوراس ، وإو، ال،نوب من هذا الوادي احد 

 . (0)الباا و بالد ال،ريد من الشرق ... 

ةينطينة ( ، أنه كا  مقيما يو، أرتع تقييمات كارى ترخذ أهمياها )ويذهب الدارسو  لباا و الشرق       

من موةعاا بالنيبة لعاةمة اإلة ي  وكاند هذه التقييمات لاا لابع يداري وسياسني ، وهي : الشرق : 

ال رب : وتتبعه ك  الةالي  املمتدة من  -ويض  ك  الةالي  املمتدة من ةينطينة يو، الحدود التوقيية .

 –ال،نوب : والذي يعتار الصحرا  ال،   الكثر أهمية منه .  –يو، الي ي ة ال،ب ية البيبا   ةينطينة
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الشمال ويض  ال،بال املحاذاة ل يان  املتوسط من بونة نتى بجااة ويط   عل، هذا القي  ؛ اس  

 .( 2)اليان  

م ، 2101ها / 370سنة  ي  ية ي  باا و ةينطينة استقر بهذه الحدود منذ التقيي  اإلداري الذي ويع

نتى ما بعد االنتالل الارقوني بينوات وُقعد أكار الةالي  ميانة وتنوعا الي البنية الدام رارية 

وال،يولوجية ، ويعتار تضارقس ت وينه من املميزات والختاهم الحيوية واالسنراتيجية املمث ة لاذه 

 .  (4)املنطقة 

اه  موزعة عل، الساس ال، راالي اآليى : الي الشرق : عامر ارةة نجد بباا و الشرق مجموعة من القبو        

، أوالد زنايى ، أوالد احي بن لالب ويحم  ايخا  لقب ايخ الدار ، وإيارة يو، القباه  املذكورة كا  

هناك الحناقشة والشيابنة وأوالد علي وتيااش والنمامشة والعمامرة واملعط هللا ، أما الي ال رب ر اند 

، أوالد عبد النور ، عامر ال رابة ،    مجانة التي ييكوها الحش  وعيا  وأوالد خ وب ، أما الي  التالغمة

الشمال ، ر اند سان  عنابة ، سان  سكيكدة ، سان  الق  ، سان  جيج  ، سان  بجااة ، والي 

د س طا  ، أوالد ال،نوب : ال مول ، اليقنية ، الحراكتة ، جبال الوراس ، بالد ب  مة ، أوالد سالم ، أوال 

 . (9)سحنو  ، وك اا ةباه  جب ية ، وأخيرا الصحرا  بال،نوب التي تض  ال يبا ...

الااااي نااااي  اقياااا  بعااااض الدارسااااو  لباا ااااو ةياااانطينة نيااااب امل،موعااااات الياااا انية وتااااااع ا  مااااع اإلدارة      

العثمانيااااة نيااااث تاااا  تقيااااي  القباهاااا  يواااا، ةباهاااا  متحالاااااة وةباهاااا  خايااااعة وةباهاااا  ممتنعااااة ، ررمااااا القباهاااا  

تمثاا  الاي ةباهاا  الرعيااة ، املتحالااة رتنقياا  يوا، ةباهاا  املخاا   و ال عاماات املح يااة ، أمااا القباها  الخايااعة رت

 .(6)الي ني  أ  القباه  املمتنعة رقد توزعد الي منال  عدادة من ال،بال واملنال  الوعرة

أما بختوص برج بوعريريج رقد كاند أغ ب أراييها تابعة إلمارة املقرانيي  ببني عباس وساول الارج ،      

 .(7)والحضنة و ونوغة
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II.  ( .2560-2322ي )برج بوعريريج إبان االحتالل الفرنس 
 برج بوعريريج خالل القرن التاسع عشر .   .2

ةب  الدخول الي تااةي  االنتما  اإلداري ل منطقة الي  برج بوعريريج في إمارة األمير عبد القادر : 2-2

مقالعات المير عبد القادر لدى ترسييه ل والاات التابعة له ، ال بد من التطرق لنوال املنطقة ةبي  

االنتالل الارقوني ، رقد كاند ررول العاه ة املقرانية يعيش نوعا من التم ق والتشتد والخالرات ، ربعد 

  ال،د دخ د اإلمارة الي لور الضعف وانقي  املقرانيو  يو، عدة ررول ، ومن أبرز وراة أنمد أمقرا

ال عما  الذان كا  لا  نضور الي النداث وزامنا االنتالل الارقوني ل منطقة ، نذكر أنمد املقراقى 

موهما ، وك  واند (3)الحايد من ررل أوالد الحاج ، ومحمد عبد اليالم العااب من ررل أوالد عبد اليالم 

انض  وتحالف مع ةادة املقاومة رالول ان   لتاره أنمد باي    انض  بعد ذلو ل ارقييي ، أما الثاقى 

، وت  يعيينه من لرب المير عبد القادر عل،  2307رقد اتت  بالمير عبد القادر الي سور ال  ال  سنة 

 .( 5)سميد الوالاة الخامية مجانة وما جاورها من املنال  يو، ندود سطيف ارةا والحضنة جنوبا و 

بعدما تحد نا عن نال العاه ة املقرانية ةبي  والي بدااة االنتالل الارقوني سنعرج عل، أه  النداث         

الخاةة بترسيس المير ل مقالعات والوالاات وي  املنطقة يمن ناوذه ، رقد  ابتدأت يمارة المير عبد 

 2303كر ،    أيياد يليهما ريما بعد م يانة ، والي أواخر سنة بوالاتي ت ميا  ومعي 2301القادر سنة 

 . (22) ةيمد يو، مقالعتي  ارةية وغربية عي  عل، رأس الوو، ابن الاهامى وعل، رأس الثانية البونميدي

وكاند يدارة س طة المير عبد القادر اقع مقرها الي العاةمة معيكر ، أما الةالي  رقد ةي  المير         

نال  التي كاند تحد س طته يو، مقالعتي  مقالعة ت ميا  التي وو، ع يها الييد محمد البونميدي امل

الولااصني ، وملا توالي عي  عل، رأس يدارة هذه الوالاة الحاج متطاى بن الاهامى . وملا بايعته املنال  

اها عي  عل، رأساا الشرةية وامتد س طانه نتى نهر الش ف استحدث مقالعة  الثة كاند م يانة عاةم
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خ ياة له وهو الييد محي الدان الت ير وةد كا  ل   مقالعة مرسنى ومناذ يو، البحر ر اند أرا ول " 

 أراقو "  مرسنى ت ميا  ، وأرزيو مرسنى مقالعة معيكر ، واراال مررر مقالعة م يانة .

خ ياة له الي عاةماها املداة ، أخاه وملا داند لألمير والاة التيطري جع اا المير والاة رابعة وعي          

 الييد متطاى بن محي الدان ،    عو  بالييد محمد الاركاقى .

والي مرن ة تالية اييعد رةعة مم كة المير عبد القادر الي االتجاه الشرقي نتى ام د مجانة والي         

اوي الشرقي بعدما ي  يليها ال،نوب امتدت يو، ما ورا  وادي سوب نتى منطقة  الطوارق والي االتجاه الشم

بالد القباه  الكارى ، روو، عل، مقالعة مجانة التي جع  سطيف عاةمة لاا ، الييد محمد بن سال  

 . ( 22)املقراقى ، وتوو، هذا املنتب بعده محمد الخروتى الق يعي ،    بعده محمد بن عمر العيياوي 

، الييد ررنات بن سعيد وتعده الحين بن وجع  خ ياة له عل، مقالعة بيكرة والصحرا  الشرةية 

ع وز    محمد الت ير بن عبد الرنمن ، ووو، عل، مقالعة برج نم ة " البويرة ناليا ، الييد أنمد بن 

سال  الدابوني ، وكذلو أقشر المير مقالعة يشم  املنال  ال ربية من الصحرا  وعي  عل، رأساا الييد 

 ةدور بن عبد الباقي . 

مقالعات وةد ةي  المير ك  مقالعة يو، عدة دواهر  23،    2303عدد املقالعات أواسط سنة وةد كا     

وويع عل، رأس ك  داهرة ناكما احم  لقب " ثغا" ، والداهرة تض  عددا من القباه  احكماا يابط يداري 

 احم  لقب ةاهد ، وتحد القاهد اوجد ميؤول يداري احم  لقب ايخ .

عاةماها ت ميا  ومرررها  مقاطعة تلمسان : -2ر عبد القادر مقيمة كالتاوي : نيث كاند أمارة المي

عاةماها  مقاطعة مليانة : -0عاةماها معيكر ومرررها أرزيو . مقاطعة معسكر: -1" أرا ول راقو  "

مقاطعة الزيبان  -0عاةماها سطيف . مقاطعة مجانة : -1عاةماها املداة . مقاطعة تيطري: -0م يانة .
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عاةماها برج  مقاطعة جبال القبائل الكبرى أو برج حمزة : -7عاةماها بيكرة . اء الشرقية :والصحر 

 .( 20)عاةماها الغواب  مقاطعة الصحراء الغربية : -3نم ة .

برج بوعريريج في التقسم اإلداري الفرنس ي من منتصف القرن التاسع عشر إلى استرجاع السيادة  .2

 (: 2560الوطنية للجزائر 

برج بوعريريج في التقسيم اإلداري الفرنس ي من منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن  0-2

ارأس ك  واندة واٍل  2301ت  تقيي  ال، اهر يو،  الث عماالت مقالعات كارى بدااة من عام  العشرين  : 

وويعاا تحد ياراب امل اتب العربية  2310أوت  23،    ت  يقشا  امل اتب العربية املدنية بقرار 

 .( 22)العيكرية 

ة والبنى التق يداة يش   عاهقا أمام :  لطاملا كاند استمرارية القبي  وآثاره 2362أفريل  00القرار املشيخي 

نيث كاند القبي ة وندة متماسكة اجمعاا جد واند وايخ واند وتراث مشنرك  (24)توسع االنتالل 

ر ا  الن ام القبلي احول دو  امل كية الخاةة وما انجر عوها من معامالت  (29) ومتالح مشنركة

من االنطالةة لتاكيو م كية الر  وت  ذلو  اةتتاداة واجتماعية ارجوها االستعمار . ر ا  ال بد

 . (26)2300أرري   11بإةدار هذا القانو  ) ةانو  الييناتوس كوقيي د( 

 ماي من ناس العام باإليارة يو، منااير موضحة له وكا  يهدب يو، أمرين : 10وةدر مرسوم تن يمي الي 

تحوي  هذه امل كية ال،ماعية  الثاني :اوير . تحوي  نقوق االنتاال لألهاوي يو، م كية جماعية ل دو  األول :

 .(27)يو، م كية ررداة 

وهذه )الدواوير ( التي ستتش   باع  هذا القرار ستت و  من مجموعات س انية غير متجاقية أي من     

وعندما تتبح ك  الراضني م  ا  . وأةبح الدوار ج   من الب داة املخت طة ،  (23) بقااا العاراش املاتتة

 .   (25) اةا سوا  موها الراضني " م  ا أو نتى عرش رإ  الدوار تنتهي مامته وينح  من ت قا  نايهخ
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أنه أةر توزقع أراضني العرش بي  الدواوير بعد تحداد   2362أفريل  00مرسوم كما كا  من نتاهج       

م ية أاضا ييمح معال  ندودها بتقيي  ت و الراضني عل، الرراد الي ا   م كية ررداة وهذه الع

باكتشاب الراضني الشاغرة لالستيال  ع يها من جاة ومحاولة لتاكيو ةاوب املالكي  من الاالني  

 . (02)إليعارا  من جاة أخرى 

تض  جماعة ة يرة جدادة وغير  ال،دادة بعد ت و اإلجرا ات أةبحد ت و الب داات اله ية        

متجاقية هي التي ييير هذه الب داة وهي لييد ال،ماعة التق يداة املنبثقة عن العرش ولكوها جماعة 

يعيوها القادة العيكريو  الارقييو  كممث ة لألهاوي ، وكاند ال،ماعة ال،دادة يعم  عل، يريا  اإلدارة 

  العالةات بي  ال، اهريي  عموما وداخ  العرش الي رت 2300وليس الي ا  ، وبذلو ساه  مرسوم 

الواند ختوةا ، كما ساه  الي ييعاب اةتتاد الهاوي ، وةد أةبحد بذلو الب داات اله ية وندات 

متباعدة وميتق ة عن بعضاا ويعياة اةتتاداا بعد أ  كا  العرش يعيش تضامن تام ويكم  بعضه 

 . (02)بعضا  ختوةا أ نا  ال،واهح والزمات 

بعاااد أ  ت  مناااا عااان القااارار املشاااييي وأ اااره الاااي تاكياااو القبي اااة ال، اهرياااة سااانتحدث عااان التماياااد إلقشاااا         

، والحقيقاااة أ  باادااااها كانااد منتتااف القاار  التاساااع ( 00)الب ااداات املخت طااة والب ااداات كام ااة التااالنيات 

ياكرية ومخابراتياة ، تا  خاللااا ينجااز عشر ربعادما تا  يقشاا  امل اتاب العربياة أساندت لااا ماماات يدارياة وع

  .(02)املئات من الخراهط نول العراش والدواوير والقباه  وةاداه  

، وةااد كاناااد ميااااناها  2332ماااارس  17أمااا ريماااا اخاام بااارج بااوعريريج ررقشااارت بموجااب القااارار التااادر       

 22ب دااة املخت طاة تت او  مان ، كاناد ال 2300ماي  11ألف هكتار ، وبموجب القرار التادر الي  122نوال 

دوار ) سيدي مبارك ، غيالسة ، معاييد ، الرابطة ، القتاور ، زةاور ، زمالاة ، تق عياد ، م ارلاة ، غرازلاة ، 
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عي  النرك ( ، وييعة مراك  اساتيطانة ) غاالبوا ، بارج ال ادار ، الراوازي، لوكاورب ، ماكادونال ، سايرا  ، باول 

 . (04)الي امال الارج اقشئد الب داة املخت طة بيبا  و  دومى ، الباربيني ، داروسد (

 برج بوعريريج في الحركة الوطنية والثورة التحريرية . 0-0

دخ  ن ب نركة االنتتار الي أزمة وانقي  يو، تيارات  الث ،  2312بعد اكتشاب املن مة الخاةة سنة      

نيث أخذ التيار الثالث الذي امث  أعضا  املن مة الخاةة زمام املبادرة الي التحضير ل عم  امليلح بعدما 

االجتماعات املتتالية ل قادة . وتعد  (09)رش  الي وةف التتدل بي  التيارين " املرك يي  وامليتاليي  " 

املحضرين ل ثورة التحريرية ، أسار عن اجتماعات ل،نة اليتة أنه ت  تقيي  القطر ال، اهري يو، خمس 

منال  : املنطقة الوو، الوراس النمامشة ، املنطقة الثانية الشمال القينطيني ، املنطقة الثالثة القباه  ، 

 . (06)، املنطقة الخامية القطال الوهراقى املنطقة الرابعة ال، اهر ويوانيها 

ما اميز برج بوعريريج خالل الثورة التحريرية أنها ل  تكن يمن نانية أو منطقة أو والاة واندة نيث أ     

موةعاا جع اا تتم  بتقيي  مخت ف تماما ، نيث انقيمد بي  والاتي  تاريخيتي  ؛ الوالاة الوو، ) الوراس 

 . ( 07) الي املالن  20-21رة   الخريطتي ( والوالاة الثالثة ) القباه  ( وهو ما توضحه 

رشااامالاا الشااارقي تاااابع ل نانياااة الرابعاااة الاااذي يااا  كااا  مااان ) بوةاعاااة " الرااياااد " ، بناااي يعلااا، ، بناااي ور ااايال  ( 

التااابعي  ليااطيف ، أمااا منااال  باارج بااوعريريج املنتميااة لاااذه النانيااة رتمث ااد الااي ةياامة زمااورة وةياامة عااي  

،ناوب ، راالوو، كاناد القيامة الثالثاة والثانياة كاناد القيامة تاغروت ، وندودها مع الياكة الحدادااة الاي ال

أمااا ااامالاا رتااابع ل نانيااة الخاميااة املنطقااة الوواا، الوالاااة الثالثااة ويضاا  خمااس ةياامات ، باارج   (03)الرابعااة 

، أمااا ال،اااة ال ربيااة ماان باارج بااوعريريج ر انااد تابعااة ل نانيااة  (05)باوعريريج ، مجانااة ،  نيااة النتاار ، جعاااررة 

لوو، من املنطقة الثانية الوالاة الثالثة ويمد هذه المااكن ، القتاور ، العاش ، املايار ، املنتاورة بان داود ا

، ناارازة وغيرهااا ، أمااا جنااوب باارج بااوعريريج ر ااا  تابعااا لوالاااة أخاارى وهااي الوالاااة الوواا، ويضاا  ةياامتي  همااا 
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ملنطقااااة الوواااا، الوالاااااة الوواااا، ، وةااااد كانااااد النانيااااة الثالثااااة والرابعااااة ، وانتما همااااا كالتاااااوي : النانيااااة الثالثااااة ا

 .( 22)الثالثة تض  القيمات التالية : ) عي  أزال ، عي  وملا  ، رأس الوادي ، برج ال دار ( 

بعد اندالل الثورة التحريرية برج بوعريريج في التقسيم اإلداري الفرنس ي خالل الثورة التحريرية :  0-2

سارل القاهمو  عل، الشؤو  الارقيية بال، اهر يو، اتخاذ جميع التدابير ل ييطرة عل، الثورة وةمعاا 

واهدهة الشعب ، راهتدى اإلداريو  واملتختتو  الي التييير يو، يرورة ينداث تن ي  يداري جداد ، وت  

توضحه لنا الخريطة املررقة نيث اسار عن تقيي  ، وهو ما  (22) 2310جوا   13بمرسوم ةادر الي 

 . (20)سطيف يو،  الث دواهر كبيرة وهي سطيف ، برج بوعريريج ، بجااة 

تاا  تقيااي  ال،نااوب يواا، عمااالتي  وهمااا الوانااات والياااورة وأعطااى  2310أوت  7بموجاب املرسااوم التااادر الااي 

تماااااد ييااااارة العدااااااد مااااان التقيااااايمات  2313ماااااارس  27والاااااي . (22) علااااا، التااااواوي  8Bو 3Aلامااااا الااااارةمي  

] سااور ال اا ال  و ، وسااعيدة ، لكااان االت كااا  ماان بجااااة ، أومااال مااوالتن يمااات اإلداريااة أيااياد ماان خاللااه ع

وماان خااالل التن ااي   . (24) تاا  يل ااا  كاا  ماان بجااااة وأومااال ] سااور ال اا ال  و 2313نااورمار  7بموجااب مرسااوم 

 .(29)دواهر  23أةبحد سطيف تت و  من  2313اإلداري لينة 

أماااا خريطاااة بااارج باااوعريريج ريمكنناااا الرجاااول يوااا، الخريطاااة املوجاااودة الاااي أراااايف الارةاااة اإلدارياااة ل ماااورة ،        

 .(26)الي املالن  و     23الخريطة رة  املحاو ة الي مرك  ثكس ث  بروراقس ، ] أن ر 

كا  عل، ال،يش الارقوني يعداد خراهط التقسيم العسكري الفرنس ي خالل الثورة التحريرية :  0-4

 2313أرري   20ل قطر ال، اهري ةتد الييطرة عل، الثورة التحريرية والقضا  ع يها ؛ بموجب مرسوم الي 

ة ال، اهر ) ت  تقيي  عماالت ال، اهر  يو، خمس مقالعات كارى ذات نك  ذايى وهي كالتاوي : منطق

ال، اهر ، املداة ، أومال ] سور ال  ال  و ( منطقة وهرا  ) وهرا  ، ت ميا  ، سعيدة ( ؛ منطقة ةينطينة 
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) ةينطينة ، باتنة ، عنابة ، سطيف ( منطقة الش ف ) ميت ان  ، أورلياقس ري  ] الش فو ، تيارت ( 

 . (27)الي املالن  و 22] أن ر الخريطة رة  منطقة القباه  )بجااة ، تيزي وزو (

وبناً  عل، هذا التقيي  ت  تحداد املقالعات العيكرية الكارى ، وهنا اتبي  لنا منطقة برج بوعريريج وإو،   

أي منطقة عيكرية كاند تنتمي وهي املنطقة ال ربية القينطينية ، ونالنظ هنا اختالب لايف بي  

ماا ل منطقة ال،نوبية يي  البيضا  ت  التقيي  اإلداري والتقيي  العيكري الارقوني نيث أ  ع

 :  (23)  القينطينية ) نواحي باتنة ،  عكس التقيي  اإلداري التي كاند تابعة لقينطينة

III.  ( 2560برج بوعريريج في ظل استرجاع السيادة الوطنية ) إلى يومنا 
بعد اسنرجال الييادة الولنية ور د ال، اهر تن يما يداريا ررقييا ختوةا ما اتع   بالحدود اإلدارية   

، وما جا   2302ل ب داات والدواهر والوالاات ومن خالل مقارنة بييطة الي خريطة الحدود اإلدارية لينة 

بيرة غير ةيام املختتي  ، ال نجد اختالرات ك 2303وسنة  2300الي ال،ريدة الرسمية التادرة سنة 

 . (25)اإلداريي  بدمج بعض الب داات القدامة الي ب داة واندة

بعد استقالل ال، اهر بقيد برج بوعريريج تابعة ليطيف نيث جا  التقيي  :  2562والية سطيف سنة 

 23، أ  برج بوعريريج داهرة من دواهر والاة سطيف ، وكاند تت و  سطيف من  233-00بموجب املرسوم 

  ب داة : 02دواهر  

 ( ةدوق ، محاو ة ، اغي  علي ، تازمالد ، أةبو بلديات الجديدة )  29/ دائرة أقبو تتكون من -أ

تت و  من الب داات القدامة ) محفوظة  -0 ) تت و  الب داات القدامة : ةدوق ، مييينة (صدوق -2

 -0القدامة ) موةة ، بوقى ، ثاد رزين ( تت و  من الب داات إغيل علي  -2 أمالوا ، بونم ة ، تامقرة (
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تت و  من الب داات أقبو  -1تت و  من الب داات القدامة ) تازمالد بني منتور بني م يكش ( تازمالت 

 القدامة ) أةبو ، يغرم ، االلة ، أوزالةن ( 

  ، برج ) عي  تاغروت ، برج ال دار ، زمورة ، لوكايبلدية   22/ دائرة برج بوعريريج تتكون من -ب

تت و  من عين تاغروت -2؛  بوعريريج ، املاير ، مجانة ، بول دومى ، برج مجانة ، منتورة ، لوكورب (

تت و  من برج الغدير  -0 الب داات القدامة ) عي  تاغروت ، ماك دونال ، تيكيتار داروسد ، أوالد  اار (

تت و  من الب داات القدامة  ) زمورة ، زمورة  -2الب داات القدامة ) برج ال دار ، زمالة ، تق عيد ( 

برج  -9تت و  من الب داات القدامة  ) لوكاي  ، أوالد ابراه  ( طوكفيل  -4ييامرت ، أوالد دنما  ( 

تت و  من الب داات القدامة ) بن داود ، املهير   -6تت و  من الب داة القدامة ) برج بوعريريج (بوعريريج 

تت و  من الب داات القدامة ) مجانة ، بومشادة ] نواحي بوندة و ،  نية مجانة  -7 بني وةاق ، بيبا  ، املاير (

 -5 تت و  من الب داات القدامة ) بول دومى ، سيري ، الباربيني ( ] سيدي مبارك وبول دومي  -3الخميس ( 

الب داات تت و  من منصورة  -22تت و  من الب داات القدامة ) جعاررة ، الق ة ، تارق (  برج مجانة

تت و  من الب داات القدامة ) لوكورب ، القتور ، لوكورب  -22القدامة ) منتورة ، م يتة ، اربيعة ( 

  م ارلة ] م ارتة و  ( .

) بربااة ، تاسقريوت ، تيشني ، اااالن ، كندارة ، توجة ، درةينة ، بلدية  20/ دائرة بجاية تتكون من -ج

تت و  من الب داات القدامة ) برباشة  -2؛  ، سوق اال ني  ، بجااة (القتور ، وادي أميزور ، راس أوةاس 

تت و  من الب داات القدامة ) تاسقريوت ، ثاد تاسقريوت  -0(  بربااة ، خ ي  ، تاريتي  ، ررعو  

تت و  من الب داات ايفالن  -4 تت و  من الب داات القدامة ) تيشني ، تاةوبة ، جاوة (تيش ي  -2اسماعي  ( 

تت و  من الب داات القدامة ) بني عباس ، بني كنديرة  -9 ة ) اااالن ، ثاد تيزي ، اي ي  اا غار  (القدام

تت و  من الب داات القدامة ) توجة ، أا وب ، سوق توجة  -6ْم يكة ، ةمبيطة ، ةندارو ، بوخ ياة ( 

القصور  -3، واد العارا (   تت و  من الب داات القدامة ) العال  ، تامرقش ، درةينةدرقينة  -7 ال،معة (
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تت و  من  واد أميزور  -5 تت و  من الب داات القدامة ) القتور ، غاري ، يملاتن ، تيمري ، تالة تارزات (

راس أوقاس  -22الب داات القدامة ) واد أميزور ، يغي  ، عالونن ، تالة أوغراس ، تادارت ، تامقراند ( 

تت و  من  سوق االثنين -22يد أواوي ، ] كابو رأس أوةاس(تت و  من الب داات القدامة ) ثاد أور 

   الرينيو (.تت و  من الب داات القدامة ) بجااة ، بجاية  -20الب داات القدامة )الااليس ،سوق اال ني ( 

بابور  -2؛ ) بابور ، خرالة ، عمواة ، عي  الكبيرة ، عرباو  (بلديات  29/ دائرة خراطة تتكون من  -د

تت و  من الب داات القدامة )خرالة ، واد خراطة  -0 الب داات القدامة )سرج ال ول ، بابور(تت و  من 

عين  -4تت و  من الب داات القدامة ) نية التي  ، تيزي نبشار ، عمواة( عموشة  -2 الارد ، ذرال القااد (

تت و  من عرباون  -9تت و  من الب داات القدامة )أوالد عدوا  ، الدهامشة ، بيراقو ري ( الكبيرة 

 ، اوررول(. )بني مجعالد ، معاوية الب داات القدامة 

)بني ابانة ، بني ور يال  ، ةنزات ،تالة ااااسن بلديات  26/ دائرة الفاييت] بوقاعة [تتكون من -هـ

د ] تت و  من الب داات القدامة ) بني معوش ، بني ابانة ، ع،يية ، ثابني شبانة  -2،بوسالم ، الراايد(؛ 

قنزات  -2تت و  من الب داات القدامة ) تيقوناتي  ، بني ور يال  ، عي  لقراج ( بني ورثيالن  -0بني و مونلي (

تت و  من الب داات القدامة ) تالة ايفاسن  -4تت و  من الب داات القدامة ) نربي  ، اخ يجن ، املاان ( 

من الب داات القدامة ) بوسالم ، أوالد بحري ، ثاد  تت و  بوسالم  -9تالة ااااسن ، ذرال ةبي ة ، ماوكال  ( 

 تت و  من الب داات القدامة ) الراايد ، عي  الروى (.الفاييت ] بوقاعة [  -6نوال ، م ادة ( 

 -2 ) امليي ة ، نضنة واد امليي ة ، أوالد دراج ، ونوغة ( ؛/ دائرة املسيلة تتكون من أربع بلديات -و

حضنة واد املسيلة  -0) ميي ة ، املطاررة ، أوالد منتور أو مادي ( القديمة  مسيلة تتكون من البلديات

تت و  من الب داات القدامة ) أوالد دراج  -2تت و  من الب داات القدامة ) االل ، أوالد مادي ، مييف ( 

) الخرابشة ، تت و  من الب داات القدامة ونوغة  -4 ْس ما  ، التوامع ، املعاييد ، أوالد عدي ، القبالة (

 الدرقعات ، م وزة ، بني ا ما  ( .



 0202جوان  – 08العـــدد:                               مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية                  
 سمير بن سعدي.أ./                                                                                      تشكل الخريطة اإلدارية لبرج بوعريريج من العهد العثماني إلى يومنا

 

 

 تصدر عن كلية  العلوم االجتماعية واإلنسانية  جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج   
            

 0772-0950الترقيم الدولي االلكتروني:                                                         ISSN: 2602-702X  الرقم الدولي املعياري 
0227االيداع القانوني :ديسمبر   

 

41 

) الع مة ، سي   ، نارارا  ، ااس وب لوبا ، بهاة  ، بيار / دائرة العلمة تتكون من إحدى عشر بلدية -ز

تت و  من الب داات القدامة ) العلمة  -2؛  كوري ، بازر سكرة ، كولار ، باس ال ، أمبير ، بيضا  برج (

تت و  من الب داات نافاران  -2 تت و  من الب داة القدامة ) سي   (سيلق  -0 ال رةا  ( ساند أرنو ، الق تة

 -9 تت و  من الب داات القدامة ) ااس وب لوبا ، ةجال (شاسلوب لوبا  -4 القدامة ) نارارا  ، بالعة (

تت و  من الب داة القدامة ) بيار بيار كوري  -6تت و  من الب داات القدامة ) بهاة  ، أوالد اليبع ( بهاقل 

تت و  من الب داات القدامة ) كولبر  -3تت و  من الب داات القدامة ) بازر سكرة ( بازر سكرة  -7كوري ( 

تت و  من الب داات القدامة ) باس ال ، الرةاة ، أوالد باسكال  -5كولار ، ةتر الطير ، رهيرة ال ارة (

مبير  -22تبا  ( 
َ
مبير ، بولالب (تت و  من الب أ

َ
تت و  من الب داات بيضاء برج  -22 داات القدامة ) أ

 القدامة ) بيضا  برج ، الت ة (.

تت و  من الب داات القدامة سطيف  -2؛  تت و  من ب داتي  ) سطيف ، عي  عباسة (/ دائرة سطيف  -ح

 تت و  من الب داات القدامة ) عي  عباسة ، الورقييا (. عين عباسة  -0 ) سطيف ، كوليني (

) أدكار ، أةابيو ، سيدي اادار ، سيالل ، اميني ، سيدي بلديات  27/دائرة سيدي عيش تتكون من -ط

تت و  من أقابيو  -0تت و  من الب داات القدامة ) أدكار ، كيراة ، كيي ة ( أدكار  -2؛ عيش ، سمعو  (

 -4تت و  من الب داات القدامة ) ثاد اادار ،  الشررة ، جبال  ( آيت ايدير  -2 أةابيو ( الب داة القدامة )

تت و  من الب داات القدامة ) شميني  -9تت و  من الب داات القدامة ) تيزمورين ، ر يعة ، تيارة (سيالل 

تت و  من الب داات القدامة ) سيدي عيش ، ِتبا  ، سيدي عيش  -6 جنا  ، تي يوا القاضني عيالن (

 .  (42)تت و  من الب داات القدامة ) بني ج ي  ، تيزي ع،يية ، تيزي ةوهاجة ( سمعون  -7تينبار ( 

افـق  2254جمـادى الثانيـة عـام  20مـرر  فـي  65-74األمر رقـم وجا       اتع ا  بإةاال   2574جويليـة  0املو

ات ، الاذي أةار بتقياي  القطار ال، اهاري يوا، ينادى و ال او  والااة   ، وجاا  الاي  املااادة التن اي  اإلة يماي ل والاا
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 -2.دائـرة بـرج بـوعريريج -0دائـرة سـطيف  -2: تت و  والاة سطيف  التي احدد مقرها بيطيف مان:  23رة  

باساااتءنا  ب ااداتي بناااي دائــرة بوقاعــة    -9) باساااتءنا  ب داااة خرالاااة ( ، دائـــرة العــين الكبيــرة  -4. دائــرة العلمــة

 . (42)ب داة جمي ة املنات ة عن داهرة مي ة   -6 ور ال  وبني ابانة ،

افـق لــ  2254جمـادى الثانيـة عــام  00املــرر  فـي  242-74وجـاء املرسـوم رقـم     ،  م2574جويليــة  20هــ املو

عاي  بارج باوعريريج الذي اتضامن تحدااد الحادود اإلة يمياة وت اوين والااة ساطيف : وتانج عان هاذا التقياي  ي

منااه : تقياا  والاااة سااطيف التااي اوجااد  املــادة األولــىورأس الااوادي كااداهرتي  تااابعتي  ليااطيف ، نيااث نتااد 

تت ااااو  داهاااارة سااااطيف التااااي اوجااااد  املــــادة الثانيــــة مــــن :ب داااااة ، ونتااااد  00دواهاااار و 27مقرهااااا بيااااطيف يواااا، 

مناااه : تت اااو  داهااارة عاااي   الثالثـــةاملـــادة مقرهاااا بياااطيف مااان ب اااداتي ساااطيف وعاااي  عباساااة  ، الاااي ناااي  نتاااد 

ةجاال ،  أوملا  التي اوجد مقرها بعي  أوملا   من ب داات عي  أوملا   وةالح باي ، وعي  الح،ار وعاي  أزال و

تت و  داهرة الع مة  التاي اوجاد مقرهاا بالع ماة مان ب اداات الع ماة وبناي رضاة  وب ار النارش  املادة الرابعة :

 املـــــادة الخامســـــة :] العااااارش و  ، وباااااازر ساااااقرة ] ساااااكرة و ، وأم ال ،اااااول ، وبيضاااااة ] بيضاااااا  و بااااارج وجمي اااااة ، ، 

كبيااارة ، وعربااااو  وباااابور تت اااو  داهااارة العاااي  الكبيااارة  التاااي اوجاااد مقرهاااا باااالعي  الكبيااارة مااان ب اااداات العاااي  ال

تت ااو  داهاارة بوةاعااة التااي اوجااد مقرهااا ببوةاعااة ماان ب ااداات بوةاعااة و بوسااالم  املــادة السادســة :وعمواااة  

تت ااو  داهاارة باارج بااوعريريج  التااي اوجااد مقرهااا بااارج بااوعريريج  ماان  املــادة الســابعة :وتالااة ااااساان وةناازات ، 

تت او   املـادة الثامنـة :ل،عااررة و نياة النتار واملايار ومنتاورة  ، ب داات برج بوعريريج وبرج زمورة ومجانة وا

داهااارة رأس الاااوادي  التاااي اوجاااد مقرهاااا بااارأس الاااوادي مااان ب اااداات رأس الاااوادي ، عاااي  تااااغروب ] تااااغروت و ، 

 . (40) وبرج ال دار والحماداة وسيدي مبارك (

والاة  03  جداد ل قطر ال، اهري يو، بتقيي 2534أفريل  2في  75-34جاء املرسوم رقم :  2534تقسيم   

، ومقر الوالاة الي مدانة برج بوعريريج ،  00،والي مادته الوو، ،  ررةبحد والاة برج بوعريريج  تحم  الرة  

 .( 42)  وت  تحداد الدواهر والب داات واملنال  التابعة لاا



 0202جوان  – 08العـــدد:                               مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية                  
 سمير بن سعدي.أ./                                                                                      تشكل الخريطة اإلدارية لبرج بوعريريج من العهد العثماني إلى يومنا

 

 

 تصدر عن كلية  العلوم االجتماعية واإلنسانية  جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج   
            

 0772-0950الترقيم الدولي االلكتروني:                                                         ISSN: 2602-702X  الرقم الدولي املعياري 
0227االيداع القانوني :ديسمبر   

 

43 

افق لـ هـ 2424جمادى األولى  20املرر  في  25-34قانون رقم كما أةر ةب ه  املتع    م 2534فيفري  24املو

مان أ  والاااة باارج بااوعريريج تت او  ماان  الب ااداات التاليااة : )   03باالتن ي  اإلة يمااي ل اابالد نياث جااا  الااي املااادة 

رأس الوادي ، برج زمورة ،  برج باوعريريج ، املنتاورة ، املايار ، بان داود ،  اليشاير ] الياااير و ، عاي  تااغروت ، 

سااايدي مباااارك ، الحمادااااة ، ب يماااور ، مجاناااة ،  نياااة النتااار ، جعااااررة ،  يملااااان ،  أوالد باااراهي   بااارج ال ااادار ،

]أوالد اباراه  و ، أوالد دنماا  ، نياناوة ، خ يا  ،  تاة يعاد ] تق يعاد و  ، القتاور ، أوالد سايدي ابااراهي  ، 

ةاةاد علاي ، غيالساة ،  الرابطاة ،  العاش ، العناةار ،  يياامرت ، عاي  ييارة ، ب ار   تاارق ، الق اة ، تيكياتار،

 .(44)، نرازة ،  

افق لـ 2429ربيع األول   08املرر  في  365-34قانون رقم كما أةر بعدهما         م 2534ديسمبر  22هـ املو

 املتع   بت وين الب داات ومشتمالاها ر اند الب داات ررةبحد والاة برج بوعريريج كالتاوي  : 

احدها من الشرق والاة سطيف ، ومن ال رب والاة البويرة ، ومن الشمال والاات :  والية برج بوعريريج :

 ب داة. 00دواهر ،  22سطيف ، بجااة ، البويرة ، ومن ال،نوب والاة امليي ة ،  تت و  من 

) برج بوعريريج ، م رعة ج ووي ، م رعة تيبورتي  ، م رعة مايريس وعنج  ، م رعة مريجي ،  برج بوعريريج :

) تاة يعد ، بيطام ،  تاقليعت :م رعة رماش ، مشتة سوليد ودهيية ، ب ر التنب ، م رعة بن أنمد ( 

البور ، ةورار ، امل ولة ، الثال ا  ، القرةور ، اااري ، اليرا  ، تي يو ، الحومر االلخة ، عي  ال يد ، ةار 

بوسكرين ، تاررند ، العقاةنة ، م قو ) اليالور ، سيدي أنين ، رةراةراةة ،  غيالسة :لحمر ، ملوجري ( 

) املاير ، املري ، الرمي ة ، أوالد بن مل يطى ، رةبة معيزة ، بولوي  ، جباسة ، املهير : الويدا  ، الحمرا  ( 

) ب ر نمودي ، االنة ، ال يرا   رأس الوادي :ساللنة ، الحاار ، مالز ، عياش ، نمام ، البيبا  ، أة س ( 

ارة ، اتماللد ، ييولي  ، أوالد عبد الواند ، بوتمرة ، الشلخة ، درياةة ، ال،رابعة ، مرج ، ررنا  ، أوالعم

ال يد ، تيتيد ، عي  يشيش ، بن نااب ، ب ر الشح  ، بوةبيس ، بوهاللة ، الوترانية ، الحياونة ، 

)  الرابطة :لج ( ) القتور ، توبو ، وراسن ، الحامة ، ب اي  ، تازروت ، ب القصور :لقرايش الرماا  ( 
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الرابطة ، بورةا  ، أوالد عيونى ، أم الديية ،مدلوةة ، أوالد امحمد اليعيد ، أوالد بن عيونى ، الشردي ، 

) ب يمور ، الشانية ، بند ونيدة ، تيويرة ، املعالي  ، نرير ، اليمارة ، املعاو  ،  بليمور :الطراوااات ( 

اةر ، ةمور ، م رعة ةاسمي ، عمايى ، بن أنمد ناالي ، سماعي ، ) العن العناصر :التوتة ، ةارية الق ب ( 

أوالد سيدي ال يتو  ، أخروب ، م رعة بوخ ياة عبد هللا ، م رعة زيدو  نيي  ، م رعة بن أنمد لخضر ( 

) عي  تاغروت ، أوالد بوناب ، العواارية ، لعوينات ، القاعة ، لحوقوني ، ال رتى ، زويجو ،  عين تاغروت:

) العش ، غايتا  ،  العش :مل ى ، كيير ال ول ، بني  ، عي  زادة ، ل،واهير ، ال،ردة ، اعبة تاملة ( عي  ا

مل،از ، مطواة القطارة ، معازة ، لوبيبات ، الاج ، ت ةي  ، املحبس ، ةبور رنما  ، أوالد نامة ، 

، اويحة ، اعبة لقتير ، ) ب ر ةاةد علي  بئر قاصد علي :تيحمامي  ، مخاز  ، أوالد أنمد ، مير  ( 

) سيدي ابراهي  ، بيبا   سيدي ابراهيم :أوالد بوناتى ، الخني  ، بني نميد ، بروق ، عي  البيضة ( 

) برج زمورة ، اليويقة ، أوالد ب اواات ، ذرال  برج زمورة :اد ، تيزي ةشوان ، تيزي ةشوان الاتح ( الحد

ن يمة ، أوالد ةراية ، أوالد مونة ، أوالد البواب ، أوالد عبد الواند ، أوالد عثما  ، أوالد نموش ، 

املرابطي  ، أوالد جالل ، الخربة ، الرابطة ، براكانية ، أوالد زاوي ، أوالد بوكرمة ، كداة ال يتو  ، الذرال 

ارليوة ، أوالد االتى ، ت يا  ، تالة "تاال" وزرو ، أوالد بوعارية ، أوالد بورن ة ، بوع ي  ( البيض ، 

) ييامرت ، بني لعالم ، أزةة ، أوالد ااوش ، ةنتور ، عمارة ، الق يعة ، غنية ، تيزي ، أوالد  تسامرت :

، ال واواة ، بوعروة ، بورةبة ، ) البخاخشة ، أوالد عمار  أوالد دحمان :سيدي علي ، الدهية ، الخري ة ( 

ل وكة ، عبابية ، أوالد سعد هللا ، ارارنة ، ناللة ، اواةرية ، أوالد كحي  ، الايرا  ، درارجة ، لعبااد ، 

) منتورة ، منتورة  منصورة :معامير ، أوالد عريوة ، أوالد العمري ، أوالد م وار ، بشرب ، أوالد بوخاري ( 

ورة الت يرة ، ج الي  ، م يرعة ، الحمرا  أوالد عباس ، ال يتو  ، عي  الدر ة ، الكبيرة ، اربيعة ، منت

) نرازة  حرازة :بوجبهة ، بوةابة ، اي ي  ، سيدي مخ وب ، جب  منتورة ، أوالد عثما  ، غرسة ، أميود ( 

ما يد ، ، بني وةاق ، أوالد سيدي اعمر ، تيزي نين ، أوالد جحيش ، وادي الخميس ، وادي أة س ، تي

) الق ة ، توايشد ، اجدرا  ، بوختالة ، تي رمد ، تازملد ،  القلة :وادي زنتيد ، ةياادة ، رضالة ( 
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بوعياش ، اليالور ، اةرسا  ، توكال ، ل رياات ، أمدو  ، لقواري ، أ ةني ( بن داود : بن داود ، ننانة ، 

ة ، العيو  ، عقار ، عي  النوق ، أوالد مروش ، أوالد زيد ، نراش ، بريمايس ، لعراب ، ةتابية ، ةم

) يملاان ، سيدي اادار ، املاجن ، أوالد نالة ، عق ق  ،  إملاين :أنمد ، البااش ، امل اس  ، تي ادوين ( 

عبدهللا ، رأ العي  ، ) خ ي  ، الشاا  " أوالد  اار " ، الخربة ، أوالد  خليل :ثعالبة ، تاكرومبالد ، م رارق ( 

بواقوب ، مريوت ، بوزة ة ، عي  املخ ، البيباسة ، الحوقوني ارقي ، مي مات ، أوالد بلحاج ، أوالد رابح 

برج القطار ، سيدي سعيد أوالد نم ة ، ارقي وغرتى ، الولية ، الرتعة ، لوسعات ، أةبعات ، عقار ( 

، أوالد سي يني ، أوالد ) برج ال دار ،أوالد لعياضني ، أوالد مخ وب ، أوالد سيدي سعيد ، الومالة  الغدير :

) الحماداة ، مشتة رطيمة ، الربيعيات ، ال رازرية ، بياتة ،  الحمادية :سيدي موسنى ، أمروس ، الوادي ( 

)  عين تسرة :ال ةر ، الواد لخضر ، ماجن عمرا  ، ه ت ة ، بوعروس ، كرومة ، أوالد رمي ة ، مشتة ال ي  ( 

يرة ، م ي ة كبيرة ، ب ر لح و ، ب ر ج ي ة ، املايريس ، القيياسني عي  ييرة ، عيضات ، ب ر عيونى ، مشتة ي

) نميطوش عيونى ، سعيداقى سعيد ، الذرال البيض ،  اليشير :، أوالد ساعد اليعود ، عي  بوزيا  ( 

مخمرة ، ةرية رالنية لشبور ، أوالد بوخرقس ، زنونة الكبيرة ، زنونة الت يرة ، بوعبد هللا ، خ ي  ، 

) أوالد ابراه  ، اعبة عو  ، عي  برةة ، عي  بن عياد بوخداش ، أم  أوالد ابراهم :، اليشير (   أنرزلية

) تيكيتار ، الض عة ،  تيكستار:علي ، الشرارنة ، بوبطيخ ، جاللبة ، بويياب ، سيدي عبد هللا "خرزة " ( 

، ب ر الكرمة ، لاراررية ، الخربة ، أوالد ب اواات ، نمامشة ، لقبابة ، أوالد اعمر ، أوالد نيي  ، مل،الة 

) سيدي مبارك ، عي  النراب ، وادي الشعير ، أوالد سيدي اعمر ، ملحة ،  سيدي مبارك :اواتحة ( 

) مجانة ،  مجانة :زواواة ، بولحاب ، أوالد يباب ، أوةاا  ، نواةرية ، اانية محطة ، م رعة ة مي  ( 

ة ، رةوبة ، ب ر لحمر ، تارروت ، سوناب ، لعوينات ، بوةالو ، لحمي  ، بل،ة ، سيدي موسنى ، لعوين زريق

اليرا  ، بوقشادة ، دار ال يتو  ، مشرل ، واد ةياد ، غمية ، عي  البيضا  ، الشوب ، عي  الشيوا  ، 

اقااة روناا ، الدار البيضا  ، ابيكة ، تارلاسد ، القرية ، أغبةل ، أم أعرب ، بولارة ، سنادة ، عي  

، مريتا  " مرقيا  ، أم الرأسي  " ، تبوخيارت ، عي  الخربة ، أوالد سدارة ، املحاجيب (  الي طا 
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) جعاررة ، بوندة الكبيرة ، بوندة ة يرة ، واانن كبيرة ، واانن ة يرة ، اكبو ، بوميعادة ،  جعافرة :

،  1، أوالد منى  2، أوالد منى  )  نية النتر ثنية النصر :تورميد ، بورنزار ، أورير ، جعاررة ، أوالد خ ياة ( 

ال،دادة ، ررااة ، أوالد رااد ملقام ، تي ي د ، أوالد عالوة ، بوةطن ، زاللقة ، العي  الكح ة ، خبا نة ، 

الحشاانة ، أوالد سيدي عمار ، زممرة ، املاجن لكح  ، ذرال الدوم ، لقرينات ، ريض ، عباس ، أوالد 

ز ، سيور ، الصحامدة ، بونم ة ، التامتة ، أري و ، املوتن ، روابح ، خ والي ، عي  الاتارة ، مشتة ةندو 

) الشراار ، أوالد مادي ، أوالد زيد ، أوالد القااد ، أوالد بودانار ،  حسناوة :الع لة ، ت عنران ، بوعااة ( 

رب ، الخرب ، أوالد مبارك ، أوالد ننيش ، الخربة ، املحارةة ، ال عامشة ، عي  الرم  ، تيق يرين ، بواا

) تارق ، أوالد رااد ، أوالد عمار ، أوالد ةاس  ، اوب  تفرق :أوالد النعيجي ، الدراوزة ، زهاهرة ، سياةة ( 

الرنيب ، أوالد اغي  اعطوي ، ترة ورجع ، لع يب رجدال ، أوالد عبد هللا ، اي ي  أورير ، عشابو ، بومرزوق 

تيعروسي  ، اي ي  وان ، سيدي عبد هللا ، أوالد نامة ، سيدي  ، تاايرت ، زخاني  ، الع يب ، أوالد زيد ،

   (49)ةالح ، سيدي مالو (

ومن خالل مقارنتا ملخت ف ما جا  الي التن يمات اإلدارية الن نا أ  بعاض الب اداات تا  دمجااا ماع بعضااا    

لتش   داهرة ، والبعض اآلخار تا  رتا ه عان ب اداات أخارى وأيايف لب اداات أخارى ، والابعض اآلخار رتا  

الب ااااااداات املدمجاااااااة  أاضااااااا وتمااااااد ترةياهاااااااا يواااااا، دواهاااااار ، وخ تااااااانا يواااااا، ينجاااااااز هاااااااذه الخااااااراهط املوضااااااحة لهااااااا 

 :الي املالن  و   20رة   الخريطة] أن ر واملاتولة 

ماان خااالل هااذه الدراسااة قيااتنتج أ  سياسااة التاكيااو والتقيااي  الارقيااية عااادت بالوبااال علاا،  خاتمــة :     

البنيااااااة االجتماعيااااااة والنركيبااااااة ال، راريااااااة ل منطقااااااة ، كمااااااا ال ن نااااااا أ  التقيااااااي  الااااااذي أةااااااره ةااااااادة الثااااااورة 

يريااة ، تمياااز بالاااذكا   واالننراريااة ، نياااث نرةاااوا علااا، أ  ت ااو  لاااه ختوةاااية يياااه  الاااي نجاااا  الثاااورة التحر 

طاة اإلدارياة لاارج باوعريريج يمن جاة ومواجااة الحادود اإلدارياة والعياكرية الارقياية ، كماا قياتنتج أ  الخر 

وأ  مااا ساا، ناه ماان ي يياارات  يواا، اومنااا لاا  اطاارأ ع يهااا ي ياار اااذكر  ، الااي الحاادود ال، راريااة ، 2313منااذ ساانة 
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ااا  علااا، مياااتوى ترةياااة الب اااداات القداماااة ، ربعااادما كاناااد داهااارة تابعاااة لياااطيف ةبااا  االساااتقالل ، بقياااد  كا

، نيث جا  التن ي  اإلداري بتقييماا يو، داهارتي  تاابعتي  لياطيف ، وهماا بارج  2370كذلو يو، غااة سنة 

وتاااات   00لتتاااابح باااارج بااااوعريريج والاااااة تحماااا  الاااارة   2330بااااوعريريج ورأس الااااوادي ،  اااا  جااااا  تقيااااي  ساااانة 

دواهاار بوالاااة باارج بااوعريريج ، والااي الخياار امكاان القااول  22ترةيااة ب ااداات أخاارى يواا، متاااب الاادواهر ، لتتاابح 

أ  البحااااث والتنقيااااب الااااي التاااااريخ املحلااااي يياااااه  الااااي تقاااادا  اإليااااارة لتاااااريخ ال، اهاااار العااااام ، وأ  تاااااريخ بااااارج 

 يتح  البحث والتنقيب ريه .بوعريريج عري  و ري ي

 املالحق : 

 
 برج بوعريريج خالل العاد العثماقى . :  22خريطة رة  
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 . 2325-2327مقاطعات إمارة عبد القادر بن محي الدين  :20خريطة رقم 
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 479صاملكاتب العربية   إدارة نقالل عن صالح فركوس :  .2392منطقة برج بوعريريج سنة  :22خريطة رقم 
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 انج نا هذه الخريطة باالستناد يو، الب داة املخت طة برج بوعريريج ؛     :24 خريطة رقم 

G.G.A : Département de Constantine Limites Administratives  , , cartographe 1949. 
G.G.A :( service Cartographique) Algérie nord Réorganisation Territoriale (Décret du 28 juin 
1956 ), ,Alger,1956. 
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 النواحي التابعة لبرج بوعريريج بالواليتين األولى والثالثة .: 29خريطة رقم 
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 قسمات ونواحي برج بوعريريج في الوالية الثالثة .: 26خريطة رقم 



 0202جوان  – 08العـــدد:                               مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية                  
 سمير بن سعدي.أ./                                                                                      تشكل الخريطة اإلدارية لبرج بوعريريج من العهد العثماني إلى يومنا

 

 

 تصدر عن كلية  العلوم االجتماعية واإلنسانية  جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج   
            

 0772-0950الترقيم الدولي االلكتروني:                                                         ISSN: 2602-702X  الرقم الدولي املعياري 
0227االيداع القانوني :ديسمبر   

 

53 

 
 . 2596برج بوعريريج في التقسيم االداري الفرنس ي سنة : 27خريطة رقم 
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 .2593برج بوعريريج في التقسيم االداري الفرنس ي سنة : 23خريطة رقم 
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   2301-2313خريطة برج بوعريريج والب داات التابعة لاا الي التقيي  االداري الارقوني : 25خريطة رقم 

 C.A.O.M : S.A.S 128-129:  املصدر

 
خريطة توضح التقيي  العيكري الارقوني لل، اهر وموةع برج بوعريريج ريه ) بتترب ( كاند تابعة لا  :22خريطة رقم 

 Z.O.Cاملنطقة ال ربية لقينطينة 
Source : Ministère de la défense française : LES «SECTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES» EN ALGÉRIE : UN OUTIL 

POUR LA STABILISATION ,   p32. 

 برج بوعريريج
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 .2574التقسيم االداري لبرج بوعريريج سنة :  20خريطة رقم 

 



 0202جوان  – 08العـــدد:                               مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية                  
 سمير بن سعدي.أ./                                                                                      تشكل الخريطة اإلدارية لبرج بوعريريج من العهد العثماني إلى يومنا

 

 

 تصدر عن كلية  العلوم االجتماعية واإلنسانية  جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج   
            

 0772-0950الترقيم الدولي االلكتروني:                                                         ISSN: 2602-702X  الرقم الدولي املعياري 
0227االيداع القانوني :ديسمبر   

 

58 

 2534أهم البلديات املدمجة واملفصولة بموجب تقسيم : 22خريطة رقم 
 269926:  6002السكان سنة 

 دوائر . 00عدد الدوائر  : 
 . بلدية 42عدد البلدايت : 

 

 البلدايت  السكان  عدد البلدايت  املساحة الدائرة  
 برج بوعريريج. 05546 0 82,84 برج بوعريريج  0
 تكستار . –عني اتغروت  64692 6 232,6 عني اتغروت  6
 أوالد براهم.  –عني تسرة  –رأس الوادي  22620 4 329 رأس الوادي  4
 تقلعيت.–غيالسة  –بليمور  –العناصر  –برج الغدير  29052 5 347,97 برج الغدير  2
 خليل . –سيدي مبارك  –بئر قاصد علي  56424 4 422,24 بئر قاصد علي  5
 العش . –القصور  –الرابطة  –احلمادية  22422 2 682,31 احلمادية  2
أوالد سيدي  –حرازة  -بن داود –املهري  –منصورة  22265 5 842,8 منصورة  2

 ابراهيم .
 اليشري. –حسناوة  –ثنية النصر  –جمانة  22026 2 550,91 جمانة  6
 أوالد دمحان . –تسامرت  –برج زمورة  45202 4 185,68 برج زمورة  9

 القلة  –تفرق  –املاين  –جعافرة  69029 2 258,89 جعافرة  00
 من ينجازنا باالستناد يو، مرجع :  22رة   ال،دول 

 M.I.C.L : Atlas des wilaya/Daïras,op,cit . 

 الهوامش :
 ، أن ر / أرزقي اويتام : 03عند أرزقي اويتام وادي اليراب ، نقال عن مذكرات أنمد الشريف ال هار التاحة  (2)

م 1223،دار الكتاب العرتى ، ال، اهر، 2،ب م2302-2123ها/2100-310ورعالياته الي العاد العثماقى املجتمع الجزائري 

،01. 

مذكرة لنيل شهادة ، م ( 2327-2950هـ / 2092-526السلطة املحلية في بايلك قسنطينة ) عبد الرزاق ةشوا  :  (0)

موساوي ،  –، ياراب : دة. ر ة القشاعي  املاجستير في التاريخ الحديث   تخصص الدولة واملجتمع في العصر الحديث

  .22-22م ، ص ص 1222-1223ها / 2002-2002، الينة ال،امعية :  1ةي  التاريخ ، جامعة ال، اهر 
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-2323البعد البايلكي في املشاريع السياسية االستعمارية الفرنسية من فالي إلى نابليون الثالث أنمد سيياوي :  (2)

، ألرونة مقدمة لني  ااادة دكتوراه ع وم الي التاريخ الحداث واملعاةر   ياراب : أ.د. كمال ريالوي ، ك ية الع وم  2372

 .20، ص  1220-1220، الينة ال،امعية :  1االقيانية واالجتماعية ، ةي  التاريخ ، جامعة ةينطينة 

 .22عبد الرزاق ةشوا  : املرجع الياب  ، ص (4)

 .21أنمد سيياوي : املرجع الياب  ، ص  (9)

 .131-100أن ر بالتاتي  ارزقي اويتام : املرجع الياب  ، ص ص  (6)

-33م، ص ص  1227، دار الكتاب العرتى ، ال، اهر ،  انة عاةمة يمارة املقرانيي مجأن ر بالتاتي  لا م يا  وان :  (7)

211  . 
 . 200م، ص1220، دار النشر جيتلي ، برج بوعريريج ، ال، اهر ، 2، ب ية ي  برج بوعريريج عار العتور م يا  وان :  (3)
 . 201 -200م يا  وان : ية ي  ، ص ص  (5)

، الشركة الولنية ل نشر والتوزقع ، 1،  ج 2307 – 2323،  لألمير عبد القادر التاريخ العسكري واإلداري أداب نرب :  (22)

 .00م ، ص2330ها / 2020ال، اهر ، 

مؤسس دولة وةاهد جيش ، منشورات وزارة الثقارة والييانة ، لباعة  األمير عبد القادر الجزائري اسماعي  العرتى :   (22)

 .12-12م، ص ص 2330املؤسية الولنية ل انو  املطبعية ، ال، اهر ، 

، لبعة خاةة ، دار البتاهر ل طباعة والنشر والتوزقع ،  بطل الكفاح األمير عبد القادر الجزائري احي بوع ي  :  (20)

. أداب نرب : املرجع الياب  ، ص ص 11اضا اسماعي  العرتى : املرجع الياب  ، ص أ 32-73م ، ص ص 1223ال، اهر ، 

12-11. 

(13)  http://alger roi.fr/Alger/alger_son_histoire/pages_liees/departements_algerie4_pn54.htm 

القاهرة  ، دار الاجر ل نشر والتوزقع ،2، باإلدارة الجزائرية مقاربة سوسيولوجية عبد الحميد ةرالي :  (24)

 .12م ،  ص1223،متر،

م 1227،دار البتاهر ، ال، اهر ،2،لبعة خاةة،ج2522-2362الحركة الوطنية الجزائرية  أبو القاس  سعد هللا : (29)

 .221،ص

 .12عبد الحميد ةرالي :املرجع الياب ،  ص (26)
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 تقى الولني الثاقى نول أعمال امل،  " 25: " امللكية العقارية وتأثيراتها على الجزائريين في القرن التادق دهاش   (27)

، منشورات 1220ماي  12-12،املنعقد بوالاة سيدي ب عباس اومى 2301 -2302العقار الي ال، اهر يبا  االنتالل الارقوني 

 .222م، ص1227وزارة امل،اهدان ، ال، اهر ، 

أعمال امل تقى ، " امللكية العقارية في الجزائر من خالل جريدة املبشر في ظل الحكم العسكري" يبراهي  لونيوني : (23)

 .207-200، ناس املرجع ،  صالولني الثاقى نول العقار الي ال، اهر

 .11-12عبد الحميد ةرالي : املرجع الياب ، ص ص (25)
أعمال امل تقى الولني الول ،  " 2560-2322 " نظام التوثيق في ظل التشريعات العقارية بالجزائرالطاهر مالخيو :  (02)

،منشورات 1221نورمار 12-12،املنعقد بوالاة معيكر اومى 2301 -2302نول العقار الي ال، اهر يبا  االنتالل الارقوني 

 01م ، ص1227وزارة امل،اهدان، ال، اهر، 
، ترجمة : تاريخ الجزائر املعاصرةيرو  :. أن ر أاضا  اارل روبير أج03،ص2أبو القاس  سعد هللا : املرجع الياب  ، ج (02)

 .00م،ص2331،منشورات عويدات ، بيروت ، لبنا  ،2عيونى عتاور ،ب

وجه عنتري وأداة "التنظيم البلدي في عهد االستعمار الفرنس ي : أن ر بالتاتي  نول املويول : ةالح بلحاج: (00)

،  2310،اليداسني الول ، م.و.د.ب. .و.ث . أول نورمار 12، ال، اهر ،لمجلة املصادر "ل ييطرة والقار االستعماري 

، "اإلدارة االستعمارية في الجزائر الجماعات املحلية نموذجا" .وأاضا أنمد برا  : 221-37م،ص ص 1222ال، اهر ،

 .201-212ص  م،   ص1220، ال، اهر،  2310، اليداسني الول، م.و.د.ب. .و.ث . أول نورمار 20، ل مجلة املصادر

 نول مويول امل اتب العربية أن ر مجموعة من املتادر واملراجع : (02)

Xavier yacono : LES BUREAUX ARABES ET L'EVOLUTION DES GENRES DE VIE INDIGENES DANS 

L'OUEST DU TELL ALGEROIS , G.G.A (Collection de Documents inédits et d’études sur l’histoire de l’Algérie 

, IIIe Sérier études , T1 , édition Larose , Paris , 1953 , (450p). 

، منشورات 2،ب م2372-2344إدارة املكاتب العربية واالحتالل الفرنس ي للجزائر في ضوء شرق البالد ةالح رركوس : 

 ص(.112م،)1220جامعة باجي مختار ، عنابة،ال، اهر،
(24) A.O.M : communes mixtes d’Algérie Commune mixte des Maadid puis sous-préfecture de bordj Bou 

Arreridj 1861-1960 , établi par Émilie Tolo ,Archives nationales d’outre-mer ,2014,p4 . 
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، دار البتاهر ال،دادة ل نشر  2560-2594التنظيم السياس ي واإلداري للثورة قي ة ييف هللا : أن ر بتاتي   ع (09)

 ص(.103. ،)270-211م، ص ص 1220والتوزقع ، ال، اهر ، 

(26) JACQUES C.DUCHEMIN : HISTOIRE DU F.L.N ,Les édition de la table Ronde , Paris , 1962, pp40-42. 

،لبعة خاةة ، دار البتاهر ، ال، اهر ،  2560 -2594الثورة في الوالية الثالثة : أن ر املراجع : احي بوع ي  (07)

ةرص مض وب )وزارة امل،اهدان ( ،ال، اهر ، ، 2301-2302موسوعة تاريخ ال، اهر وزارة امل،اهدان : ؛ ص( 000م،)1223

 م.1220

الشام  لنداث الثورة ل ينوات الثالث التقرير السياس ي والعسكري   املن مة الولنية ل مجاهدان )برج بوعريريج( : (03)

 . ، الل،نة الوالهية ، د.ت 2310-2317-2313
 املتدر نايه . (05)

(30) A.O.M : communes mixtes d’Algérie Commune mixte des Maadid ,p4. 

(31) http://www.alger26mars1962.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=57:2-4-1847-l-

algerie-devient-un-departement-francais&catid=27&Itemid=128 

(32) Ibid .voir aussi G.G.A :( service Cartographique) Algérie nord Réorganisation Territoriale (Décret du 

28 juin 1956) carte dressée par ordre de :  M. Robert Lacoste,Echelle 1/1.500.000 Cartographes1956. 

(33) Ibid. 

(34) D.G.G.A :(service Cartographique) :Algérie Limites Administratives, Carte dressée par ordre du Général 

d’armée Raoul SLAN,CI.Poux-P.Agostini.Cartographes, IMP-BACONNIER ,Alger,1958. 

voir aussi A.O.M : communes mixtes d’Algérie Commune mixte des Maadid , op,cit,p4.  

(35) C.A.O.M : carton n=°:9 S.A.S 128-129, S.A.S  DE ZEMMORAH. 

(36) http://www.alger26mars1962.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=57:2-4-1847-l-

algerie-devient-un-departement-francais&catid=27&Itemid=128 

(37) Ministère de la défense Française  :  LES «SECTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES» EN 

ALGÉRIE : UN OUTIL POUR LA STABILISATION ,  Les cahiers de la recherche sont accessibles sur le site 

intranet du CDEF dans la rubrique «recherche doctrinale», www.cdef.terre.defense.gouv.fr , p32. 
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(38) D.G.G.A :(service Cartographique) : Algérie Limites Administratives, Carte dressée par ordre du 

Général d’armée Raoul SALAN , CI.Poux-P.Agostini. Cartographes, IMP-BACONNIER, Alger, 1958. et journal 

officiel De La République Algérienne :2eme année , n°91,Alger,  vendredi 6 décembre 1963,pp1277-1279. 

(39) journal officiel De La République Algérienne , 2ème ,Année , N°35 , Ordonnance  n° 63-189  du 16  mai  

1963  ,   vendredi 31 mai  1963, Alger, pp 566-568.voir aussi  D.G.G.A :(service Cartographique) : Algérie 

Limites Administratives ( Décrets du 7 novembre 1959 et 20 Février 1961) , Carte dressée par ordre du 

Général d’armée Raoul SLAN, CI.Poux-P.Agostini. Cartographes, IMP-BACONNIER, Alger, 1961 

(40) journal officiel De La République Algérienne , 2ème ,Année , N°35 , Ordonnance  n° 63-189  du 16  mai  

1963  ,   vendredi 31 mai  1963, Alger, pp 566-568. 
هـ 2254جمادى الثانية  20مرر  في  65-74أمر رقم ، 11ال،ريدة الرسمية ال، اهرية : الينة الحاداة عشر ،عدد  (42)

 .710م، ال، اهر ، ص 2370جوي ية  23املوار  لا  2030جمادى الثانية  23م،  2574جويلية  0املوافق 

journal officiel De La République Algérienne , 11ème ,Année , N°06 , Ordonnance  n° 74-69 du 02  juillet 

1974  ,   Mardi 09 Juillet  1974, Alger, p 610. 

هـ 2254جمادى الثانية  02مرر  في  72-74أمر رقم  ، 17ال،ريدة الرسمية ال، اهرية: الينة الحاداة عشر ،عدد  (40)

افق لـ   .737م، ال، اهر ، ص  2370جوي ية  20املوار  لا  2030جمادى الثانية  10 م    2574جويلية  22املو

journal officiel De La République Algérienne , 11ème ,Année , N°06 , Décret  n° 74-142 du 12  juillet 1974  ,   

Mardi 16 Juillet  1974, Alger, p 632.  

(43) journal officiel De La République Algérienne , 23ème ,Année , N°06 , Loi n° 84-09 4 février 1984  ,   Mardi 

07 Février  1984, Alger, p103 et    journal officiel De La République Algérienne , 23ème Année ,N°14, Décret 

n° 84-79 du 03 avril 1984 , Mardi 03 Avril 1984, Alger , p296. 

جمادى االوو،  1مؤرخ الي  25-34 قانون رقم،  20ال،ريدة الرسمية ال، اهرية: الينة الواندة والعشرو  ، عدد :  (44)

 .203م، ال، اهر ، ص 2330رياري  27ها املوار  لا 2020جمادى الوو،  21، الثال ا    2330رياري  0ها املوار  لا 2020
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ها 2021ربيع الول  3مؤرخ الي  269-34  مرسوم رقم  07ال،ريدة الرسمية ال، اهرية : الينة الواندة والعشرو  ، عدد  (49)

-1130م، ال، اهر ، ص ص 2330دييمار  23ها / املوار  لا 2021ربيع الول  10م ، الرتعا  2330دييمار  22لا املوار  

1133. 

journal officiel De La République Algérienne , 23ème Année ,N°67, Décret n° 84-365 du 1er décembre 1984 , 

Mercredi  19 décembre 1984, Alger, pp1554-1557. 
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  -دراسة نظرية–ضوء بعض النظريات أسباب العنف في 

Causes of violence in some tyeories-tyeorecal study- 

 Khalfaouiaziza، 2د,خلفاوي عزيزة ، جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة .1

aziza.khalfaoui@univ-constantine2.dz 
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 ملخص: 
  

يهدف هذا املقال إلى البحث عن أسباب  ظاهرة العنف من  خالل تقديم جملة من  التحليالت النظرية هي النظرية البنائية 
 الوظيفية، نظرية الثقافة الفرعية،، النظرية التربوية، مدرسة التحليل النفس ي، نظرية التعلم االجتماعي، النظرية االقتصادية، النظرية

بحبا،، النظرية السلويية، ولقد خلصنا إلى أ  هذ  التحليالت أبحاتتنا بجملة من اسأسباب مهها فقدا  البب  البيولوجية، نظرية اإل 
االجتماعي، اضطراب أبحد اسأنساق االجتماعية، سيادة الالمعيارية في املجتمع، اإلبحبا،، الصراعات الداخلية، هو عملية تعلمية، التناقض 

 الطبقي وغيرها.
 ، النتائجالنظريات العنف، التحليل، األسباب،  :الكلمات املفتابحية

Abstract: 

 

  This article aims to search for the causes of the phenomenon of violence by presenting a set of theoretical 

analyzes,namely fonctional,constructivismtheory,subculture theort,educational theory,psychanalytic school,social 

learning theory, behavioral theory,these analyzes inform us of a number of reasons,including the loss of social control, 

disruption of non-normality,in society,frustration, internal conflicts,learning,class contradiction,and other. 

 

mailto:aziza.khalfaoui@univ-constantine2.dz
mailto:aziza.khalfaoui@univ-constantine2.dz


 0202جوان  – 08: العـــدد                                                                      مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية         

 -دراسة نظرية–أسباب العنف في ضوء بعض النظريات 
 د .خلفاوي عزيزة

 

 

 

 تصدر عن كلية  العلوم االجتماعية واإلنسانية  جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج   
            

 2772-2952االلكتروني: الترقيم الدولي                                                         ISSN: 2602-702X  الرقم الدولي املعياري 

2107االيداع القانوني :ديسمبر   

 

65 

Keywords: violence ,analysis,the reasons ,theories , results. 



 0202جوان  – 08: العـــدد                                                                      مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية         

 -دراسة نظرية–أسباب العنف في ضوء بعض النظريات 
 د .خلفاوي عزيزة

 

 

 

 تصدر عن كلية  العلوم االجتماعية واإلنسانية  جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج   
            

 2772-2952االلكتروني: الترقيم الدولي                                                         ISSN: 2602-702X  الرقم الدولي املعياري 

2107االيداع القانوني :ديسمبر   

 

66 

 مقدمـــــــــــة:  

والبالغرررررررررررررررررررررة  االنتشرررررررررررررررررررررارالواسرررررررررررررررررررررعة  االجتماعيرررررررررررررررررررررةتعتبررررررررررررررررررررو هرررررررررررررررررررررا رة العنرررررررررررررررررررررف مررررررررررررررررررررر  الظررررررررررررررررررررروا ر                    

وبررررررررررررررررالر    التعقيرررررررررررررررد ارترررررررررررررررربت وجود ررررررررررررررررا مرررررررررررررررر  وجرررررررررررررررود ا  سررررررررررررررررا  أل  ررررررررررررررررا نات ررررررررررررررررة عررررررررررررررر  تفرررررررررررررررراعالت ال شررررررررررررررررر،

مرررررررررررررررر  املرررررررررررررررروة الدراسررررررررررررررررات و ا لتقيررررررررررررررررات الو نيررررررررررررررررة والدوليرررررررررررررررررة ال رررررررررررررررر  تناولرررررررررررررررر   رررررررررررررررر   الظررررررررررررررررا رة  التحليرررررررررررررررررل 

أل  رررررررررررررررا هرررررررررررررررا رة ؛ والتفسررررررررررررررراو ال تلرررررررررررررررف جوانل رررررررررررررررا  ال    رررررررررررررررا ال ترررررررررررررررزال  حاجرررررررررررررررة   ررررررررررررررر  ال  ارررررررررررررررو مررررررررررررررر  التو ررررررررررررررري 

 شرررررررررررررررررررر ال  ،  ولقرررررررررررررررررررد تعرررررررررررررررررررددت  لحرررررررررررررررررررران األ   وال ررررررررررررررررررررر  رررررررررررررررررررا خري العنرررررررررررررررررررف  رررررررررررررررررررو و مت رررررررررررررررررررددة وناميرررررررررررررررررررة. 

من رررررررررررررررا العنرررررررررررررررف ا رررررررررررررررادي و رررررررررررررررو  لحررررررررررررررران األ    ال ررررررررررررررر    ررررررررررررررر  جسرررررررررررررررد  ر العصرررررررررررررررور، علررررررررررررررر  مررررررررررررررر ومظرررررررررررررررا ر 

 و  لحرررررررررررررررررررران األ    ممتل اترررررررررررررررررررر  م ررررررررررررررررررررل  رررررررررررررررررررررن ا ررررررررررررررررررررزار   و االحررررررررررررررررررررالت  و  رررررررررررررررررررردم البنا ررررررررررررررررررررات...ال ، العنررررررررررررررررررررف 

ا عنررررررررررررررررروي ويصرررررررررررررررررط ت عليررررررررررررررررر     رررررررررررررررررا  رررررررررررررررررالعنف الف رررررررررررررررررري و رررررررررررررررررو عنرررررررررررررررررف تمرررررررررررررررررار  مررررررررررررررررر  خاللررررررررررررررررر  سرررررررررررررررررلطة 

واختيررررررررررررررررررارات األ رررررررررررررررررررراد وال ماعرررررررررررررررررررات،  علرررررررررررررررررر  األ  رررررررررررررررررررار وا شرررررررررررررررررراعر وت رررررررررررررررررررب   يررررررررررررررررررر  ا بررررررررررررررررررادرات ال  نيرررررررررررررررررررة،

و نررررررررررررررررراف  نررررررررررررررررروا   خرررررررررررررررررر  للعنرررررررررررررررررف مصرررررررررررررررررنفة  سررررررررررررررررر  الهرررررررررررررررررد  من رررررررررررررررررا العنرررررررررررررررررف الرررررررررررررررررد ا   و  رررررررررررررررررد    ررررررررررررررررر  

الرررررررررررررد ا  عررررررررررررر  الررررررررررررررنفو والصررررررررررررررا  مرررررررررررررر   جرررررررررررررل البقررررررررررررررا  والحيررررررررررررراة، وعنررررررررررررررف   ررررررررررررروم    ررررررررررررررد    ررررررررررررر   لحرررررررررررررران 

األ   وال ررررررررررررررررررر  ررررررررررررررررررالغاو، وعنرررررررررررررررررف   سرررررررررررررررررر  ا  سسرررررررررررررررررة م ررررررررررررررررررل العنرررررررررررررررررف األسررررررررررررررررررري، العنرررررررررررررررررف ا در رررررررررررررررررر  ، 

رررررررررررررررررررررالعنف العنررررررررررررررررررررررف السيا رررررررررررررررررررررر   ، العنررررررررررررررررررررررف الريا رررررررررررررررررررررر  ، و نرررررررررررررررررررررراف عنررررررررررررررررررررررف علرررررررررررررررررررررر   سرررررررررررررررررررررر  األسررررررررررررررررررررررلوب  ر

ا رررررررررررررررادي والعنررررررررررررررررف اللفظررررررررررررررر ، والعنررررررررررررررررف الرمرررررررررررررررزي،  رررررررررررررررر ا األخارررررررررررررررو الرررررررررررررررر ي املررررررررررررررروت  ولرررررررررررررررر  الدراسرررررررررررررررات  رررررررررررررررر  

 ا ونة األخاوة، وم   شهر م  تناول   الدراسة  ياو  ورد و .
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و ؛   يث ت م    مية دراسة  سباب العنف م  منظورات مختلفة    النظرة الواسعة النطان للمو        

ن ألسباب تتي  لنا     الشمولية ال   تقدمها مختلف التحليالت النظرية  م  الوقو  عل  ن رة  د

 العنف.

االنتشار الواس  للظا رة، خاصة بعد ال   د عتنا لدراسة   ا ا و و   ا اوة جدا   مها  األسباب           
وما خلفت  م  آثار سلبية عل  جمي  اال االت الصحية، االقتصاد ة،  11الصحية  و يد  األزمةههور 

النفسية ...ال ، وتأثاو ا النفس   ومن  االجتما   سا   بش ل اباو     توتر العالقات االجتماعية    
   نصف   فال العال   ا  صائيات لق ا دار     تشاو خصوصا، خاصة بعد  واألسرةاال تم  عموما 

 و ما  قارب مليار  فل  ل عام  تأ    م  العنف ال سدي  و ال نس  ،  و النفس  ، ويتعر و  لإلصا ات 
 ا  متفشيا دوما  األ فاللليونيسيف     العنف  د   التنفي  ة. وتشاو ا د رة 0والو يات ا عاقاتو 

بس    لق ا دار  والقيود ا فرو ة عل  الحراة بس    زمة  ا        او  وقد  صب  الو     سو 
و    سبة   %03ا تحدة     سبة العنف  د النسا     العال  تبلغ  األم . اما  شارت  يئة 11 و يد 

 2م  النسا     الو   العرب   تعر   للعنف ال سدي  و ال نس   00%
 التساؤل الرئيس   التا  :عل   ا جا ة  ا   د نا      ا ا قال   ثارت   ولنا العلم  ا  صائيات       

 ؟اال تمعات ا  سانية ها رة العنف      سباب انتشاراألسو النظرية ال    سرت ه   ما
ل   تناول  الظا رة  البحث ا مختلف النظرياتاعتمدنا عل  عرض  وتحليل  ولإلجا ة عل    ا التساؤل 

  ل : مات  االعتماد عل  و تلف تخصصات ا وانتما ات ا  مخ
 النظرية البنائية الوهيفية-1
 نظرية ال قا ة الفرعية-2
 النظرية التو وية-0
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 مدرسة التحليل النفس  -4
 نظرية التعل  االجتما  -5
 النظرية االقتصاد ة-0
 النظرية البيولوجية-0
 ا  باطنظرية -8
 النظرية السلواية-1

 :في املجتمع العنفاملفسرة سأسباب  االتجاهات  النظرية عرض وتحليل أوال:
االت ا ات الف رية    مختلف التخصصات العلمية، نفسية واقتصاد ة  لقد اختلف 

ها رة العنف،  وم   جل اال ام   األسباب م  مختلف جوان    واجتماعية... ل      تحد د  سباب
 :ما  ل  الظا رة  اعتمدنا  عل   

 : النظرية البنائية الوظيفية -0
تر      النظرية     سق ال قا ة  أخ  م انة محورية     نا  اال تم   اعتبار    القي  و ا عا او ا شتقة 

 قي  ال قا ة تش ل م موعة م  التوجهات ا شتواة  و ت بط  ، االجتما  من ا ه  ال   تنظ  التفاعل 
 ا  ال شر و م  شأ      التوجهات ا شتواة    تش ل  ساسا للتوقعات ا تبادلة  ا  اال موعات 

 هو  ما      و  نتاجا لفقدا    االجتما  ال شرية    اال تم ، و  التا    إ  للعنف دالالت داخل السيان 
 االجتما  ال   تنظ  و توج  السلوف ،  و نتي ة لفقدا  ال بت    جتماعيةاال  ال ماعات  االرتباط

 و السيا     و   االقتصادي النسق   االجتماعية      د األ سان  لال طرا اتالصحي ،   و نتي ة 
ت   ار    قول     السلوف  ما األسري،  و نتي ة لسيادة الالمعيارية     اال تم  . و  وضت روبرت ماوتو  

سوا   ا   خالقيا  و  او  خالق  مشرو    و  او مشرو    م       فه    قت     و   القي   الجتما  ا
ال   للسلوف معنا  و    ا عا    ال ت م      بيعة األشيا  و ل   ما ت في ا  عل  تلك األشيا   ثقا ة 
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لحالة األنوم   و   االست ا ة نماط  .و    نظريت  ع  األنوم    صف ماوتو    0ال ماعات ا عيارية ا رجعية
يعتبو  ل سلوف منحر  و است ا ة منحر ة  توقف عل  مد  امت ال األ راد للقي  ال قا ية وا عا او 

 و تلك م   م     عالقات    و  االست ا ةالنظامية عل  مد  استقرار اال تم  ومد  ما تحقق  له      
و ما   سبون  م   يبة، و له ا  م ل نمت  االجتماعيةدوار   مد  ما  تحقق  له  م  ن اح      دا   

  است ا ةالتطا ق   املو  نماط السلوف  شيوعا     اال تمعات  ال   ت تاز مرا ل استقرار و تواز  و  ل 
م   يث مدا   و شدت .و  ر  ماوتو   انحرا ا تخرج ع    ا ا  ار النمو ج   و ا  ا   يعتبو ا ماوتو  

 ل م تم   حدد أل راد    دا ا و  ا ات     األمور ه  ال    قال  عن ا عادة    ا تستحق    ا     
 ال     ل م تم   م  نا ية ثانية  حدد و  راق  الوسائت ا شروعة لتحقيق     األ دا  ،      اال تمام

م رد وسائت     الوسائل ال     بطها اال تم   ليس   ال رورة  سالي  تست د   الفعالية  ل ه  
 خ ع  لرقا ة م   جل  لوغ األ دا ؛   من ا ما  و مح ور  تماما  ومن ا ما  و  مو و  ت  ي   صري ؛ 
و  البا ما   و  التواز  صعبا   إ ا  ما  ولغ    ال طر ن و   مام  م تم   صع  علي  الت يف  عندما 

تم   ال ي   ت عل  الغا ات   قت دو   طر   تغاو عل  الظرو  ال ارجية ، عل  الع و م   لك  إ  اال 
 األ راد  خ عو   سلواه  ألوامر ال و    اال س ام    الوسائت    و م تم    فتقر       االلتفا 

 4 ا عا او   لك  و اال تم  الالقانو    ال ي يعيش     ياب ا عا او  اال تماما طلق  دو  
و    ما  ل    وضت ال دول التا   م ى   حدث السلوف العنيف  لد  ماوتو  و قا  لنظريت   ع  الالمعيارية 

 ) نظر آخر ا قال(.
 با  ال دول    ما  م   اعتبار  سلو ا عنيفا  و تمردا عل  اال تم     و      الة ما   ا  ان  األ دا      

لتحقيقها م  قبل األ راد  و الع و  ي    األ دا  اال تمعية   اال تمعية  مقبولة و الوسائل  او مبا ة
 او مقبولة و الوسائل مبا ة    هنا  م       يعد السلوف عنيفا   ما الحالة األخر    ه    ا  ان  

 األ دا  اال تمعية مر و ة و الوسائل  او مبا ة   هنا يعد تمردا و عنفا 



 0202جوان  – 08: العـــدد                                                                      مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية         

 -دراسة نظرية–أسباب العنف في ضوء بعض النظريات 
 د .خلفاوي عزيزة

 

 

 

 تصدر عن كلية  العلوم االجتماعية واإلنسانية  جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج   
            

 2772-2952االلكتروني: الترقيم الدولي                                                         ISSN: 2602-702X  الرقم الدولي املعياري 

2107االيداع القانوني :ديسمبر   

 

70 

 :نظرية الثقافة الفرعية  -2
   NGORDOMUCLUNG&:     ل م  االجتما ا ب ر  فهوم ال قا ة الفرعية    عل   االستخدام رج    

 االجتماعية   تطبيقهما للمصط ت لإلشارة     جز   ر    م  ال قا ة القومية ب د  تأايد  ثر التنشئة 
لوف م تس  تلك داخل األقسام الفرد ة  للم تم  التعددي ،و قد اعتمد البا  ا  عل    رة ال قا ة اس

اما  ور   عندما عّر  ال قا ة  أ  ا  السلوف ال ي    األنملووبولوجالف رة  ال   تد    ال  او     ا دخل 
 5  تس   التعلي  عل  نحو  جتما  

   ش صية الفرد  س  لينتو  تنمو و تتطور م  جوانل ا  اال تلفة داخل  ا  ار ال قا    ال ي تنشأ  ي   
عل مع    ى تت امل  و ت تس  األنماط الف رية و السلواية  ال   تسهل ت يف الفرد  و تعيش و تتفا

ع  ال ز  األابو  م  محتو    ة  مسئولةوعالقات   محيط  العام  و ليو ثمة شك       ال قا ة 
ش صية و ا لك ع  جان  مه   م  التنظي  السطح  لل  صيات  و  لك ع   ريق  تشد د ا  عل  

و ميول األ راد و  االجتماعيةتحدد  البيئة  اجتماعياا تمامات و   دا  معينة   العنف  اسلوف  متعل   
 تعلم  األ راد.وت شف نظرية ال قا ة الفرعية للعنف دع  قوانا  بعض  البلدا  ال   ترا  سلو ا مناسبا 

 WORLGANG&MARKINو م  رواد ا     
نحو العنف تختلف بش ل  اباو م  جماعة      خر   داخل نفو اال تم   و قد      االت ا اتع      

يا    الوال ات         ناف  ثقا ة  رعية  للعنف تظهر  بش ل واضت   ا  األقليات ا ثنية  و الطبقات الدن
   ا ية  نحو العنف و         ات ا اتا تحدة األمري ية  و تتماز     ال قا ة الفرعية   ا  لها 

  WORLGANG ت    عل  ههور سلوف العنف    ا او م  الظرو  و  ر   االت ا ات
ر الفقاوة  و  ا  معدالت العنف    جماعات  ال وا الرتفا    ال قا ة الفرعية  للعنف ه  الس   الرئيس   

 ع ا  الطبقة الدنيا و يعتبو العنف جز ا م    سلوب  ياة جماعة ال قا ة الفرعية و    ال  نظرو      
العنف عل  اعتبار  ن   تصر   او  خالق  اما      يشعرو    ال ن  نتي ة عدوا     وقد   ار  ع ا  
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ون  لحل مش الت   ال  صية  و قد   و      ال قا ة       يعار و   العنف  ينما  ن د   يستخدم
 ة جز ا   بيعيا  م  ا عيش

اشف  الدراسات الحد  ة ع   سباب ارتفا   سبة جرائ  العنف  ا  األقليات ا ثنية و الطبقات      
الدنيا  ال  رج       ال قا ة الفرعية للعنف و د ا   ل  رج     ا      الفقر و الحرما   النسب  و عدم 

 .0 واةا سا
   ال قا ة الفرعية ال تنشأ م   راغ   ل م  الظرو  ال    تعيش  ي ا  ئات اال تم   الفقاوة  وه        

و م      الظرو   التف ك  األسري   ياب الوالد    و  لنشأة     ال قا ة ،  مهيأهرو  تنش ئ وسطا 
 قدا  القدرة  عل  السيطرة  عل  األ فال  و الشباب  لتطوير قي   مخالفة  لقي  السائدة  و يستغرن 
 لك وقتا  ويال  ر ض القي  السائدة ال  ظهر بش ل    ائ  و  نما عبو عملية  طلق  علي ا عملية 

 التحييد. 
و لل قا ة  الفرعية للعنف منطق خاص  اما    ا تقوم عل   رب  م  التعارض  ا  ا عا او ال اصة ؛ و     

ت م   ائدة     النظرية     تفساو العنف        ا تلق  ال و  عل  الدور ال ي  لعب   ت رار  السلوف 
  0لي ا مزيدا م  السلوف العنيفالعنيف     تدعي   القي  ال اصة  و ا يول التبو رية ال    توت   ع

 

 املقاربة التربوية :-2 
    ي  شاط تربوي  و نو  م  العنف الرمزي ؛ألن   قوم عل   سا   يعتبو عال  االجتما    ورد و 

مرجعية ثقا ية معينة   ر   نفسها  طريقة تعسفية  سوا     ا  النشاط ممار  م  قبل جمي  األ راد 
معينة ) التو ية ا نتشرة (  وم  قبل  ع ا  اال موعة  اجتماعيةا تعلما   ال     نتمو      تش يلة 

) التو ية األسرية ( ،و تتحدد القوة الرمزية ال اصة  أي مرجعية تربوية   ما لها م  وز  داخل  نية العائلية 
عالقات القوة و العالقات الرمزية  وه  تعبو  دور ا ع  عالقات القوة   ا  ال ماعات   و الطبقات ال   
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  دي       اجتماعيةبقة   و جماعة  ا عا نة ؛ و  التا    إ    لبة  ي   االجتماعيةتت و  من ا التش يلة 
ترسيخ األ شطة التو وية ا غلبة  عار   و سبل معر ية و ه     نفو الوق  ترسيخ لبعض الدالالت 

الغالبة ،       حس   ورد و   إ  انتشار   ي  شاط تربوي   و  االجتماعيةال قا ية للطبقة   و ال ماعة 
 8سلطة تربوية    قيقت   شاط عنف    قوم عل   سا  

التو وي    بعض األنماط  االجتما و م  جهة  خر    ر  بعض العلما  و البا  ا     التو ية و عل     
التو وية  سوا  ا مارسة م   ر  األسرة ) تنشئة  سرية (  و ا مارسة م   ر  ا ربا     ا دار  تعد 

ئ؛ و تشمل     األنماط  التو وية  م موعة م  نوعا م  العنف   ا لها م  آثار سيئة  عل  ش صية  الناش 
األسالي  الالسوية  ا تم لة     سلوب العقاب  البد   و التسلت و النب  و ا  مال  و التفرقة و الحما ة 

 سالي    استخدامالزائدة ... ل  ، ولقد  ثبت  عدة دراسات من ا دراسة عزيزة خلفاوي     م  نتائج 
 ت,  الر ض , ا  مال عل   ش صية الناش ئ  ما ل :  العقاب البد   , التسل

تش يل ش صية عدوانية عنيفة و ال   م  خصائصها األنانية  التمراز  ول ال ات و عدم الشعور -
 ا س ولية و نق  البصاوة و القسوة و عدم تحمل ا  باط و النشاط الزائد و قد   و  العدوا  و 

ري   و قد   و  داخل   و  و ا وج  نحو ال ات  م ل التدخا  العنف خارج   و  و ا وج  نحو ا خ
، تع    النفو ...... ال   و قد   و  لفظيا  و  و ال ي  ت م   الس   و اللعا  ,  االنتحاربشراسة  
و الت    و التشهاو و الس رية  و ا شاعات  و قد   و  العدوا  جسد ا  و  و ال ي  ت م   االست زا 

 8و ا شاجرة   اال تصاب،الق   ،التخري  ،الحرن،  القتل،   ال رب  البصق

 قدا  األما  النفس   و ت وي  ش صيات  ات تقد ر  عيف لل ات مما   دي ب ا     مواجهة العد د م  -
و ال   ت ثر  دور ا عل  الظرو  الصحية للفرد أل  ا  سا  مت امل  االجتماعيةا شا ل النفسية و 

 رو يا،  عقليا و جسد ا .ال وان  نفسيا، 
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زيادة معدالت القلق و  قول ستاف سوليفا  القلق ل  قوة لها  ثر ا    ت وي  ال ات و النفو  او    ا قوة -
معوقة     تقلل م  قوة ا ال ظة  اما تقلل م  القدرة عل  التمياز  تعيق الحصول عل  ا علومات  اما 

 عادة تنز       بعاد ا وقف  ال ي بعث  علي ا    م ال الو  . تعيق الفه  و ت دي     قصر النظر  و ه  
ت ثر عل  النمو اللغوي  للطفل ما قبل ا درسة، يث وجد     ناف  روقا  جو رية    النمو اللفظ   ا  -

 و الرعا ة.  اال تماماأل فال االحروما   و األ فال  او االحروما  م  
للفرد ؛  فرض السيطرة عل  األ نا   فرض الر ي علي    و الر ض    االجتمات ثر عل  التوا ق النفس   و -

الدائ  لر بات   يش ل ش صية خائفة دائما  م  السلطة و م  ا خري   و تشعر بعدم ال فا ة  و الحاوة 
و منسحبة م  معتوف   االنزوا و  االنطوا و  او واثقة م  نفسها و ال     او ا  اما ت و  مستقبال دائمة 

و تنتهج  منهج الصرامة  و الشدة     يات ا  ا ستقبلية ع   ريق عملي    التقليد و   االجتماعيةحياة ال
التقم  ل  صية   د الوالد     و اال ما   ما استعمال  سلوب  الر ض  تنتج عن  ش صية  اقدة 

 ا  سا    ا  انة و ش صية قلقة  متمردة و ال تحتوم  قون الغاو .
 تحليل النفس ي:ال نظرية -4

     رواد ا ال    تناولوا ها رة العدوا  و العنف     او م  ا سهاب  ن د سي موند  رويد ؛ال ي  
 سر السلوف ا  سا   عل   سا     ال شر تقود    م موعة م  الدوا     و  رائز  طرية شب  

ا ظة و ه   رائز الشهوية ) الحياة (  يوانية و     الغرائز تتماز  طبيعتا   تلك ال   تنشد الو دة  و االح
و تلك تنشد التدماو و القتل   ريزة) ا وت  (، و ها رة الحياة تنب  م   اعلية  لي ما سويا  سوا  عمال     
ا س ام  و تعارض؛  ي    جمي  هوا ر الحياة  اال تلفة مصدر ا  التفاعل  ا   اتا  الغريزتا   و  ر  

 وت قاصرا  عل  الداخل  ه  تظل صامتة و نح  نفط   لي ا  قت   ينما تت    ن   ا ا  ا  عمل  ريزة ا
    ال ارج و تصب   ريزة  دم ،و  ظهر  ت ا      الغريزة      ال ارج  استخدام ال هاز العصب  و   ا 

عنف و  روري لبقا  الفرد و عندما  بد  األنا األعل     الت وي        قدرا اباوا م   ريزة ال االت ا 
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العدوا  داخل األنا ؛  يث يعمل  طريقة  ت دي      نا  النفو و  لك م  خالل توجي  الفرد العنف و 
العدوا      نفس   توا   قط   شعر  و  لط  وجه  و  بقى جز  م   ريزة ا وت      اقية     الداخل 

د     حا ظ عل   يات    ا وج   صفة دائمة    ى تنجت    األخاو       نا  الفرد ،و ل    إم ا  الفر 
و    العنف  م ل   .و  ر   رويد    العدوا    و خاصية والد ة   1 ريزة التدماو  نحو مو وعات خارجية

قتل  الغاو  و الصيغة الطبيعية ال    تخ  ا  السلوف العدوا   ما ل   ت    عاقت  م  قبل القو   
ال ا طة     االخاوة تنمو  خالل تفاعل الطفل م    راد  سرت   و  التا    ناف   م انية  التقليل م  نمو 

لتنشئة ا جتماعية ال   تعمل  عل  ال ف  و العدوا  و العنف لد  الفرد و  لك  م  خالل عملية ا
 . 13  ال بت لسلوف الفرد

 : MILLANI  CLYNNEتفسير ميالني يالين 
و  م ل الطم   و الغاوة و الحسد   تر  اال       ريزة ا وت  ريزة  ولية و  قيقية  م   مشا دت ا ؛

 عراض   ليني ية  لها و ه  تقدم نفسها  عل     ا تقاوم  ريزة الحياة و د  العدوا   و التدماو و 
 ال را ية و تتم ل الر بات  ا را طة  العدوا      :

 عل   ل   خاو ) ال ش ( . االستحوا  -1
 ) الحسد( . الش      ت و   يبا م ل   -2
  ة ا نا و ) الغاوة (. زا -0

 11و صفات   و ممتل ات   و ال ي  وصل      شبا      الر بات   الش  و تدماو 
: عل  ع و  رويد  ر  رايش     ريزة ا وت ليس  نزوة  ولية و  ر     للعدوانية  و  ريزة  تفسير  رايش

 التدماو    و عيات  ال طر   نب  م  الر بة     التدماو  د ا  د اعيا  تم ل    الحفاظ عل  الحياة ؛
 : 12الحياة  يث    التدماو و العدوا   ما    خدمة  رادة الحياة  و تت     نظرية رايش    ا بادئ التالية

  ل توتر عدوا    نتج ع  ا  باط.  -1



 0202جوان  – 08: العـــدد                                                                      مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية         

 -دراسة نظرية–أسباب العنف في ضوء بعض النظريات 
 د .خلفاوي عزيزة

 

 

 

 تصدر عن كلية  العلوم االجتماعية واإلنسانية  جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج   
            

 2772-2952االلكتروني: الترقيم الدولي                                                         ISSN: 2602-702X  الرقم الدولي املعياري 

2107االيداع القانوني :ديسمبر   

 

75 

  نا ية  خر  و  زداد شدة العدوانية تتناس  م  شدة ا  باط م  نا ية  و قوة الحاجة  االحبطة  م -2
العدوا   م  نمو عناصر ا  باط  يث    صد العدوانية )   با ها(  ولد عدوانية ال قة   ينما  خفف 

 تفريغها م  شدت ا بش ل م ق   و دائ  .
 ريفهاتصتزداد العدوانية ا وجهة نحو ال ات عندما  صع  توجي ها نحو ال ارج و  يث يستمر من   -0

 ال ارج  .
و  شاعر  او  االنفعاليةالفرويد ة الحد  ة    العنف  رج      الصراعات الداخلية و ا شا ل وتر  

  10الشعورية  ال و  وعدم األما   و عدم ا وا مة  و الشعور   النق .

 : االجتماعينظرية التعلم -9
       النظرية تقوم عل   رض  سا    م دا     العنف  ولد مزيدا م  العنف ، الطفل  ال ي تعرض 
    خبوات العنف    الطفولة   توق      تس  سلوا   العنف  و األ راد  تعلمو  م  خالل ا شا دة و 

ال يل   االنتقالنف  و ا قتدا   داخل البيئة اال تمعية االحيطة ب  ؛  و توصف     العملية  دائرة الع
 14للعنف و قد  اد عرض التواث ا رتبت ب  ا ا و و        مية خبوات الطفولة    تش يل العنف 

بسلو ات   و م  خالل االقتدا  العنف سلوف متعل  م  خالل مال ظاتنا  لغاونا م  النا   تقليد   و  
  15ن  عالقاتنا ا تبادلة معه   و التفاعل القائ   يننا و  ي

 يشاو  اندورا        ااتساب السلوف  صفة عامة  م   تدعيم   معظ  السلوف  ت  ااتسا   
خري  و مطا قة سلوانا عل  سلواه    الفرد يستطي      تعل  و   تس  ا  م  خالل مال ظة سلوف 

مراقبة ما  توت  عل  سلوف النمو ج م   للدور ال نس   م  خالل مال ظة  نمو ج معا   و،  خصائ 
  النمو ج  و مطا قة سلوا    توقف عل  عدة شروط  ه :  االقتدا نتائج، و  نا يشاو         

 10جنو النمو ج،  قوة النمو ج و سيطرت  و مد  د ئ النمو ج   
 الية: ويم   ت  ي  آرا   اندورا ال   جا ت    نظريت  التعل   التقليد    النقاط الت 
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يعتبو  اندورا معظ  السلوف العدوا   متعل  م  خالل ا ال ظة و التقليد   يث  تعل  األ فال  -1
السلوف العدوا    مال ظة نما ج و م لة م  السلوف العدوا    قدمها   راد األسرة و األصدقا  و األ راد 

ال ظة السلوف العدوا   من ا األسرة  الراشدو       يئة الطفل و  ناف عدة مصادر  تعل  من ا الطفل  ا 
 جماعة األقرا   النما ج الرمزية  التلفزيو . 

 السلوف العدوا   م  ال بوات السا قة.  ااتساب -2
 التعل  ا باشر للمسالك العدوانية  ا ثارة ا باشرة لأل عال العدوانية  الصريحة     ي وق    -0
 ا  ا ئات.  تأايد   ا السلوف م  خالل التعزيز و- 4
 ثارة الطفل  ما  اله وم ال سم   و  الت د دات  و ا  انات   و  عاقة سلوف موج  نحو  د   و - 5

 تقليل التعزيز  و    ائ   قد   دي      العدوا  .
 10العقاب قد   دي     زيادة العدوا  ل     ا ال يعن  التخل  ع  العقاب بش ل   ائ - 0

اما تر      النظرية    العدوا  و العنف قد  حدث ع   ريق ا  حا ، ال ي  و عملية  تأثر  ي ا      
الو    و الحاسة النقد ة عند ا دراف و التحقق م  ا ادة  انخفاضاال ال العقل  لل  صية  نتي ة 

 بوة السا قة  و الحالة الحا رة ا وص ى ب ا  ولغياب الفه  ا   اب   ي ا عنى له   ا ادة و م  نق      ال
 حراها م    داةلل    الواق   تح  تأثاو ا  حا   و ال   ت و  الو   ا ستقبل  للفرد م   نا  صب  

 07 وح   لي   األ  ار و ا عار  و الحقائق ال    بدو عند ا وح   لي  قمة  الحقيقة
 : االقتصاديةالنظرية -6 

تحليل لظا رة العنف   نطبق م  عملية اشف ه  ) karl -marx  ) ارل ماراو    ا سهام ال ي جا        
ال     االقتصاد ة هو   شف النقاب ع  القوانا   االجتماعيةالتز يف    العالقات القائمة  ا  القو  

السيا    ال السي   ليبوز تلك العقالنية  التاريخية ال   تندرج م   ساسها     االقتصاديستوجل ا م  
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  ل شيئ    اعتقاد ماراو   االجتماعيةو تحدث  راية العالقات  ا  الطبقات  االقتصاد ةالحراة 
  01 تم ل     ها رة  ائض القيمة ؛ و  نا     البحث ع   مل استغالل العامل 

و اما  ا  الر سما    يستو   لصالح       االقتصاد ة    ماراو  ر     العنف   م     صمي  العملية 
 ساب العامل  عل  قس  م  القيمة ال     يفها العامل   إ   لك  فت  م ال النمو  مام النظام و ل ن  

العامل و ا نا سة  استغالل  ر  مع      الوق  نفس     ا  يار  بس   التناق ات ال   تسبل ا نتائج 
   د نامية  التناق ات تتغ   م   زالة  ائض القيمة العائد لل ادح     و ت مي  ا نشآت . االقتصاد ة

صالت الر سما   و تس   ا  يار النظام و استبدال    نظام  شتوا   و    العنف ال ي  للنا   نا اظا رة  
 05استغالل  حمل    جنبات     ور عنف ال ورة الن ائ 

الطبقية و خارج السياسة و   ا  ان  السياسة ه   العنف  س  ماراو ال وجود ل  خارج العالقات 
 إ  العنف  دور   و التعباو األاملو  تراازا  للعالقات السياسية و  االقتصاد ةالتعباو األسا    للمصالت 

 21وسيلة تحقيق السياسة نفسها

ن رت ا بس   قلة ا صادر و   ظهر   العنف   1110سنة  Goramم ل دراسة  ة نملووبولوجيو تر  دراسات 
و  ظهر   ا جليا     اال تمعات ا تقدمة  اما    تراز القوة و السيطرة      االقتصاد ةالالزمة للنشا ات 

مما  ولد العنف لد  الفئات   االقتصادي د  الفئة القوية  ا نت ة ) الظا ة (   دي     زيادة  شا ها 
   معدالت العنف ترتر      هل تفاعل عوامل اله رة Olzakو ت اد نتائج  اقتصاد اال عيفة  االحرومة 

خاصة لد   االقتصاديو سيادة التحد ات  السياسية ، اما    ازد اد التد ور  االقتصادي اال غما و 
اما توجد عالقة دالة   ا  الرات     الح ري  ئة الحر يا   زداد مع   ل م  القتل العمدي  و العنف 

 20العنفالحقيق   ال سيت للعمال و 
 را  ا ف ر  ورد و  أن  نتي ة  بيعية  ال   علل  وجود العنف ما االقتصاد ةو م   ا   التحليالت 

لحاجيات الفرد له ا   اال عداملنظريات الحاجات ت د  لولها م  تشطاو سياسة خاصة  النق  و 
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حليل  عل  مفهوم  تتطل  لحلها  تو او العوامل و الشروط ا و وعية امناص  الشغل و يعتمد    ت
و السيطرة   العنف ال ي  قوم    الح ري ) س ا  ا د نة (  ت ا  اال تم   و   ى  االجتماعيةالطبقات 

م   ر  الدولة و اال تم   ي    ال     مارسو    ا ستخدم د  نفسه  ما  و  ال الوج  ا زدوج للعنف 
 22 و ما يسمى  العنف الرمزي العنف      راد  ائعو  داخل النسق ا سيطر علي    و 

و  ر  جو   ول سارتر    العنف  و وليد الندرة  حيث ال توجد موارد تقا ل الحاجات  ل    ا وارد    
األساسية و ال رورية  عادة  نتاج الحياة محدودة و  او  ا ية و     الندرة ه    د  سو وجودنا 

      ا األسا   الوجودي  ح ى و    اتسم  م تمعاتنا التاريخ  و    معظ  الصراعات عبو التاريخ تعود 
الحد  ة  الو رة   إ  ا  سا   الندرة  بقى يستحو  عل  مشاعرنا و    ارنا  خاصة  و    الو رة ال توجد 

 22 ال  النسبة ألقلية معينة و  التا   سيبقى العنف  قائما عبو التاريخ .

 النظرية البيولوجية :-7
للتنفيو  يستخدم متأصل    جس  ا  سا  و  و  العنيف وبز ال ي  ر     السلوف و م   نصار ا 

ع  ال غت  و الصرا  النفس    ال ي يعاني ؛  معنى آخر    ا  سا  عنيف  طبع  و  و يعيش    ا د نة 
و  ليخد   مظهر  ا خري  و يغط   بيعت  الحيوانية .و معظ  علما  النفو  دعم اجتماعياالبسا قناعا 

    النظرة  يث  رو     ا  سا   يوانا  يولوجيا  بحث ع   اجات  ال اصة و  و متمت   قدرة 
تتحول      القدرة السلواية  لتواز   ا  عوا ف  و  االجتماعيةسلواية عنيفة و خالل تنشئت  األسرية و 

و  تعل     ا ا شاراة  24 او عنيف  ت ا   خي  ا  سا  و  ت ن  السلوف العنف  بعدئ ر بات   يصب  
م  ا خري       دا ه  العامة  املو م  تحقيق   دا   ال اصة  قت و  لما زاد  روز  األ دا  ا شتواة 

قل ميل  نحو الصرا  م  ا خري ،    ا   ر   يلسو    ا خري  و ا  ملة  و ا تساندة م    دا  
ة مسا ة و قنوعة خاصة عندما   و  ا  سا  آخر و  و  وبز  يدا  لوف    الطبيعة ال شري اجتما  

 م   دود قانو  الطبيعة و  خاصة الفعل ال ي ال  االجتما   را  ليقا  بش ل  امل  لينظ   عل  
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يعتمد عل   عل آخر  األقلية عندما تشعر  ا طهاد األ لبية لها تميل ا  طهدة     استعمال العنف و 
يل ا   السلوف العنف   بس   قانو  الطبيعة الحر و   ا  وضت  لنا الدليل  عل   لك    الحيوانات ال تم

   السلوف العنف  عند ا نادر الحدوث أل  ا  رة    سلواها داخل الطبيعة   و      ا السلوف عند ا 
يشب  اللع  عند ا و ليو العنف م   جل العدوا  و   ا ما حصل عند ال الب و الد  ة  و ما  حصل 

و ش ار ال  صل ا   درجة قتل ا خر و الحال  ات  عند الفقريات  ل   بس   تطور عقل  ين   م  عراف 
ا  سا  و       خي ا  سا  السري  اسالح  د  ا    قدان  النواه  الطبيعية  و ا وا   الطبيعية  د قتل 

 29م  جلد ا   و عظامها االستفادةا  ادة ال ماعية ل حيوانات ل    أ ل لحومها   و 
و العنف     اختالل    ال هاز العصب ، و تشاو   مال عبد السمي   االنحرا  ما علما  األعصاب  اوجعو  

 26و  لم  ا ليج         مية  شاط ال هاز الطر   و الهيبوتالمو   النسبة للعدوا 
ة      ا و مفاد   ا التفساو  و ربت السلوف العدوا    الوهائف ا عنية ؛    تدل األ حاث اال تص
 27ا يدا  عل     اللوزة     اال  و الف  ال به  و جهاز الهيبوتالمو  لها عالقة  العنف و العدوا  

و    نفو السيان تر  نظرية ال بت    العنف  ريزة  طرية تعبو ع  نفسها عندما  فشل اال تم     
ات األ راد داخل اال تم  و   ا و   قيود مح مة عل   ع ائ   و تعتبو األسرة ه  ال ا ت األول لسلو  

الرسمية و عندما تفشل      ال وا ت  ظهر سلوف  االجتماعية شل      لك  أت  دور وسائل ال بت 
 العنف  ا   ع ا  اال تم  .

 عتقد    ربت     ا قاربة  ا  العامل البيولوج  و العنف  حتاج ا    دلة دقيقة  و  دلة دامغة و     
عل   االعتمادمتعمقة للتواي  البيولوج  لألش اص ا دانا      عمال العنف و     تطل   لك دراسة 

   ما  م  اعتقادي و  انطالقااألدلة السا قة ال ار يعتبو  او  ا   و لو  نن   ر ض بشدة     التفساوات 
 أ    هللا سبحان  و تعا   خلق ا  سا       س  صورة و قوم    س  تقوي  و ال  ه    دا  ن  يشوب  

 نق   و عي  أل  هللا  سبحان  و تعا    عد    س  ا عداد  ل ال ت     األرض.
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 م  العنيفة  محاولة ل  االست ا اتت  ي  العوامل ا ت منة    صدور  1111لقد  اول  ري هام سنة    
  نظر  خر ا قال . ا  التفساوات النفسية لظا رة العنف    الش ل التا   :

 
 
 
 نظرية اإلبحبا، :-1
و م   شهر علمائ ا دوالرد و زمالئ  ،نيل ميلر، روبرت سازر،ماور  23ههرت     النظرية     دا ة القر     

للسلوف ا  سا   و تقوم    النظرية عل   االجتماعيةليونارد دوب  و لقد ا ت    ال  العلما    ال وان  
 ا  ا  باط و العدوا  و العنف  يث يعتبو ا  باط ام او و العنف و العدوا    ارتباطا تواض و جود 

 ل  . است ا ة
و ا  باط    نظر علما  النفو  و وقو  عائق     ريق تحقيق ا  سا  لهد   و  ا ة و قد   و    ا 

ئا ماد ا  ازد ام  راة ا رور ال   تتس      تأخر الفرد ع  ال  اب     ا درسة  و العائق  و ا عتوض شي
العمل   و   ا  ا  ال    يسع  ل حصول عل  وهيفة مرموقة و  خ ت من   النا   واجهو    با ات 

  ل  وم و م   ل نو   قد  أخ  صورا عدة .
لإل باط  و      يا   خر   ت  توجي   نحو   ريا  وقد  ت  توجي  العنف و العدوا  نحو العامل ا س      

و شدة الدا       العنف و العدوا  تتبا   بش ل مباشر م  درجة ا  باط  و   ا األخاو درجت  ترتبت 
  أ مية الهد  ا راد تحقيق   و  حدد علما  النفو ثالثة عوامل  اسمة    تحد د درجة ا  باط و ه  :

 مية الهد   ال ي ت    با   .القيمة التدعيمية  ي   
 درجة التدخل  است ا ة االحبت .

 21االحبطة   لما زادت  درجة ا  وا  للسلوف العنف  و العدوا   االست ا اتعدد 
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عل  العائق ال ي يعتقد     االعتدا وتر      النظرية    الطاقة  ال    ولد ا ا  باط ه  ال   تد ع      
عل    ا العائق  إن   وج  تلك الطاقة العدوانية و  االعتدا  ز الفرد ع  ح ب  ع    دا   و  ا  يع

 و استبدال الهد  ا رب  الزوجة  م ال  دال م    االست ا ةالعنيفة      د  آخر م  خالل استبدال 
الرئيو  عندما  وجد ا  باط  مصحوبا  ا  بطات القوية  يم    عادة توجي  النزعة  العدوانية  و 

آخر  املو را ة  و  يسر من  مناال   و  قل ت د دا  و ا زا ة  و النقل ه    ش    ا نحو ش   آخر   و  زا ت
 سلوب د ا    ت   مقت ا   نقل ا شاعر و الر بات االح ورة ال   ال  قر ا اال تم  م  مو وعها 

 25األصل      مو و  آخر  م   توجي      ا شاعر  لي 
ا  الل و  و  ر    الدا       العدوانية و العنف  املو م  العنف ت ا  الهد    االستبدالو يسمى   ا 

 الحقيق  لإل باط .
 , 1101 ما محاولة ميلر  تتم ل    تعد ل الصيغة األو   له    النظرية اما قدمها دوالرد سنة 

   دخل  من ا  ر  ميلر     ا  باط قد   دي     العد د م  األنماط السلواية  ال    م  ا م    
العدوا  و العنف  و م    ا  قد سل     العدوا  و العنف س ب  ا  باط ال ي   دي     تحريض  و 

 وضت النظرية ال السي ية لإل باط و   وجود  خر ا قال ا جا ة العدوانية و العنيفة و الش ال است ارة
 .العدوا  اما قدم  دوالرد و ميلر 

   مها : انتقاداتتعر       النظرية     عدة 
  م      تحدث ردود األ عال  العدائية و العنيفة  دو    باط مسبق .-1
اما  ن  ليو  ل صور العدوا  و العنف  ه  نتائج لإل باط  قد   و   العنف و العدوا  اسلوف  دائ  - 2

بغرض  استئ ار  للم رما  ال     ت       وج   ساسا نحو تحقيق  د  معا  اما  و الحال  النسبة
القيام بعمليات  قتل و  التا    د ه  م  قيامه    السلوف العنف     ا   و الحصول عل   شبا  مادي  
اما  ر  بعض نقاد     النظرية    العدوا   و العنف  حصل ب د  الحصول عل   ثا ة معينة   و  شبا   
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اما   الحرب  و ربما   لع  الشعور  الواج  و ا شاعر الو نية دورا   ا يول الساد ة  و تنفي   وامر عليا
 . طا  بااباوا     دوث  السلوف  العدوا    الشد د و العنيف  اما  فعل  

عدوا   العنيف  و اما  با  الواق     ال  او م  األش اص االحيطا     اال تم  ل   توجهوا     السلوف ال
 التا    هناف عوامل   خر   تقف     جان   ا  باط  تسا      دا عية الفرد     ارت اب  السلو ات  

 العنيفة21

 :النظرية السلويية-5
تنظر     النظرية للعنف م  منظور الس   والنتي ة     تر      البيئة  ه  االحدد الرئيس      تش يل  

  االجتماعيةسلوف الفرد و ش صيت   تتش ل م  خالل ال بوات  ال    تعرض  لها  عبو عملية التنشئة 
وا سو   ال ي  راز عل    داخل البيئة  و    التعل  يش ل  جو ر     العملية  النمائية  و م  رواد ا

داخل البيئة     نمو و تش يل ش صية و سلوف الفرد  و يستبعد تماما   االجتماعيةالظرو  ا اد ة  و 
العوامل الوراثية  و  التا    العنف  النسبة   لي   و نتي ة  عوامل خارجية  )  يئية(      ا  ن د رواد 

من   س ينو ال ي  ر   السلوف  و نتي ة  الوراثة و البيئة  و آخرو   له   النظرية  له  وجهة نظر  خر   
   العنف شأن  شأ   ي سلوف   م   ااتسا    و تعلم  و ا لك  م    تعد ل     ا و قا لقوانا  و 
مبادئ التعل    و لتفساو  السلوف ا  سا   استخدم  السلواية نوعا  م  التعل   ما  التشريت 

( و التشريت ا جرائ   التشريت ا ست اب  مبن  عل  نمو ج  ا لو  ال ي  ر   ا ست اب   ) ال السي  
م او  او شر    م او شر    و بعد  اقتوا ا نع سة ال   تنتج  م    االست ا ة   السلوف  و نمت  م  

  تس  ا  او الشر   خاصية ا  او  او الشر         داث نفو االست ا ة  االقتوا عدة مرات  م  
  االست ا ةالتعزيز      ا النو  م  التعل  قبل  دوث  االست ا ة الشر ية و ال تتغاو   أت الشر ية  و 

م  خالل تغاو ا  اوات      ا  النو  م  التعل    ما التشريت ا جرائ   هو مبن   عل  نمو ج س ينو و 
سلوف  تأثر  ما  تبع  م  نتائج و    يسمى   لك أل  السلوف   ظهر  ي  تلقائيا  دو   اجة للفرد  ي    ال
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 رصة  دوث     ا ستقبل تتحدد ب    النتائج و ل لك   إ   بيعة النتائج ه  ال   تحدد ما   ا  ا    ا 
  السلوف ال ي  حدث   ثر و ال ي يعن  السلوف قد  ت رر    ا ستقبل   م ال  و يشاو  لك ا   قانو   األ

و الرا ة للفرد   ميل         صب   املو ت رارا م  مرور الوق  لد  الفرد   ما  تأثاوا    ا يا  و   ل  الر ا
السلوف ال ي  حدث  نتائج سلبية   ميل         صب  اقل ت رارا  و   ا ما يعر   التعزيز  و العقاب. و 

م  خالل    نقس  التعزيز     نوعا   تعزيز    اب   و تعزيز سلب  و  ل من ما   زيد م  ت رار السلوف 
ا ف لة   و ا   ا ية انتي ة  لسلوف معا   و   االست ا ة سالي   مختلفة  التعزيز ا   اب   مبن  عل  

م ال  لك  العمل ل    حصل الفرد عل  ا رت  و    ا قا ل  ت م  التعزيز السلب   سح   و    ا  ا  اوات 
هرب  يث   تعد و  ت ن  الفرد ا  اوات  السلبية و     و التنفاو ة و   ا   دي      است ا ة  ال السلبية  

مقا ل التعزيز  وجد العقاب و الهد  من  قم  و خفض ت رار السلوف  او ا ر وب  ي  و العقاب    ا 
م او  تنفاوي     ا ة م       قس      نوعا      اب  و سلب   يث    نتي ة العقاب ا   اب  ت دي     

طفل لسلوا  السيئ  ما العقاب  السلب   حدث  ينما   و  السلوف متبوعا  بسح   و م ال  لك صف  ال
و محو  و  زالة ا  او ا   اب   و ا  ا أة و م ال  لك   سلوب ا بعاد  و الحرما  ا  ق   م  ا زا ا و عل  

ا جرائ  عند    ا    و  السلوف العنيف مرتبطا  التعزيز ا   اب  و السلب   بقا لنظرية  التشريت
 إن   اجتماعيةس ينو  إ ا  ا  السلوف العنيف  حقق للطفل  و ا را ق القائ      م اس  ماد ة  و 

 20 ميل     ت رار 
 ثانيا: أسباب العنف املستخلصة من االتجاهات النظرية:

قد اختلف  م  ات ا      ستخل      سبا لظا رة العنف  النظريات السا قة  عرض وتحليل  م  خالل 
 ما ل  :  خر   ال    االسباب م تمعة   ا تنا  خفا ا الظا رة  وجوانل ا اال تلفة ويم   جمعها    

 ال   تنظ  وتوج  السلوف . االجتماعية  ال ماعات االرتباط قدا   - 
 الصحي . االجتما   قدا  ال بت  -
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 .و النسق السيا    االقتصادياألسري ،  النسق  النسق  االجتماعية ا طراب      د األ سان - 
سيادة الالمعيارية    اال تم  م  خالل عدم امت ال األ راد للقي  ال قا ية  ا عا او النظامية و ما تخلف   - 

 م  عدم االستقرار و األم     العالقات  ا  األ راد .
 قا ات الفرعية وسيلة    ا ية لحل ا  ار ال قا   ال ي  شأ  ي  الفرد،  العنف  النسبة لبعض ال-

مش الت   ال  صية ،و تنشأ ال قا ة الفرعية للعنف م  الظرو  ال   تعيشها  ئات اال تم  الفقاوة ، 
 التف ك األسري، و  ياب الوالد  ،  و  قدا  القدرة عل   بت سلوف األ نا  ،وتبور العنف م  منطق 

 . ات  الرت اب ا زيد م  السلو ات العنيفة 
األ شطة التو وية اال تلفة ا مارسة عل  ا تعل  أل  ا صادرة ع   لبة و  يمنة و قوة ال ماعة ا مارسة -

 لها.
  نتج العنف ع  ا  باط و تزداد شدة العنف م  زيادة شدة ا  باط. -
  نتج العنف ع  الغاوة ؛الحسد؛ و الطم  ... ل . -
 .االنفعالية نتج العنف ع  الصراعات الداخلية و ا شا ل  -
 نتج العنف نتي ة تعلم  ؛و م   ا  ا صادر ال    تعل  من ا الفرد العنف ن د األسرة ، جماعة الر ان ،   -

النما ج الرمزية ال   تظهر عل  شاشة التلفزيو ، و ال بوات العنيفة ا شا دة سا قا،و  تعل  الفرد سلوف 
 وا  ا آت . نف  التعزيزالع

ا  انات،  و  عاقة   قوم الفرد  السلوف العنيف نتي ة  ثارت   اله وم ال سدي،  و الت د دات،  و  -
 سلوف موج  نحو  د   و تقليل التعزيز،  و    ائ .

ا  حدث العنف نتي ة ا  حا ؛  يث  وح   ردا ما     الفرد ا مار  لسلوف العنف  أ  ار  تأثر  ي  -
م ال  العقل  نتي ة  ياب الحاسة النقد ة ل ،و انخفاض مستو  الو   لد  ،و  ياب الفه  ا   اب  

  ي ا عنى له   األ  ار، و نق  ال بوة و الحالة الحا رة ل .
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و  ظهر  االقتصاد ة ظهر العنف  نتي ة التناقض الطبق ،و بس   ندرة ا صادر الالزمة للنشا ات  - 
 جليا    اال تمعات ا تقدمة .   

 ظهر العنف  نتي ة ازد اد تراز القوة و ا ال     د الطبقة الغنية مما   دي     تد ور األ وال  -
لد  الطبقة الفقاوة خاصة لد  الحر يا   ازداد القتل العمدي  ين   ا لك العنف  االقتصاد ة

 الح ري   ين   . 
ح ري ت ا  اال تم   و ات ا  نفس   و الوج  ا زدوج للعنف ا ستخدم م  العنف ال ي  مارس  ال-

  ر  الدولة.
 الخاتمة:

   العال  د عنا الف ول العلم  ا    نظرا لالنتشار الواس  لظا رة العنف  مختلف  ش الها ومظا ر ا
وإ ا ة علمية  منا للرصيد و  ه  مسا مة ،  و االت ا ات الف رية     مو و   سباب العنف دراسة 

 التوات العلم  ال اص ب    الظا رة وال   ست و  سندا و مرجعا للطلبة و البا  ا  ا هتما   ا و و .
ماه   سباب  انتشار ها رة العنف    العال  م  منظور مختلف     انطلقنا م  تساؤل رئيس   مفاد :

 االت ا ات الف رية؟
لتسرررراؤل و الوصررررول   رررر    رررردا  البحررررث قمنررررا بعرررررض و تحليررررل النظريررررات  ا تعلقررررة علرررر   رررر ا ا ولإلجا ررررة       

نظريررة ، البنائيررة الوهيفيررة ا و ررو   رر  مختلررف التخصصررات وانتمررا ات العلمررا   يررث تطرقنررا   رر  ا نظريررة 
النظريرررررررررة ، نظريرررررررررة الرررررررررتعل  االجتمرررررررررا  ، مدرسرررررررررة التحليررررررررل النفسررررررررر  ، النظريرررررررررة التو ويرررررررررة، ال قا ررررررررة الفرعيرررررررررة

، وتوصرررلنا     رررل تخصرر  علمررر    رردد اسرررباب انتشرررار نظريرررة اال برراط، النظريرررة البيولوجيررة، صرراد ةاالقت
الظررررا رة  ي    انتشرررررار هرررررا رة العنررررف  ررررر  العرررررال   ت مرررر   سرررررباب  ررررر  العامررررل االجتمرررررا   ، العامرررررل ال قرررررا  ، 

مررد  تطا قهررا ج و العامررل النفسرر  ، العامررل  االقتصررادي ،  العامررل  البيولرروج ،  ل رر  تبقررى  ررحة  رر   النتررائ
مررر  الواقرررر   حتررراج   رررر  مزيرررد مرررر  البحرررث و التقارررر   خاصرررة و     نرررراف ات ا رررات نظريررررة تقادمررر  مرررر  مرررررور 
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الزم  بعد ههور نظريات  د  ة  نرد ا مر  خرالل  تطبيرق ت ريل را ومقاربت را مر  الواقر   االت را  البيولروج  ، 
خل نظرري متعردد   مر   رل االت ا رات و وعل  الر   م   صعوبة البحث    الظرا رة مر  اخرالل اعتمراد مرد

النظريات    دراسة  سباب انتشار  ها رة العنف   إننا نقتوح ت راثف ال هرود   ر  دراسرة الظرا رة مر  خرالل  
الشررررااة  ررررا  م موعرررة مرررر  اال رررا ر و مرااررررز البحررررث  مختلرررف تخصصررررات ا اال سرررانية و االجتماعيررررة  سرررروا  

 م تم  للوصول     نتائج  املو  شمولية ودقة. و نية  و عا ية م  مراعاة  خصوصية  ل
 

 وامش:اله
 
 http://www.unicef.org     2323جويلية 18 يلا  ويل :  يا   حف  ،   -1

 https://e3arabi.com       2323 نتصار العتوم:   صائيات  ول العنف  د ا ر ة،  اتوبر  - 2

ال زائري، م   جل مقاربة سوسيولوجية،جامعة  اج  مختار ، عنا ة، ال زائر عل  سموف:اش الية العنف    اال تم    - 0
2330 

 130م موعة م  ا تخصصا  ترجمة األب اليا  ز الوي:دو  سنة ، ص  -  4
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العا   السيد: اال تم  وال قا ةوال  صية:دراسة    عل  اجتما  ال قا  ،دار ا عر ة السيد عبد  -   0
 45، ص 1111ال امعية،االس ندرية،



 0202جوان  – 08: العـــدد                                                                      مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية         

 -دراسة نظرية–أسباب العنف في ضوء بعض النظريات 
 د .خلفاوي عزيزة

 

 

 

 تصدر عن كلية  العلوم االجتماعية واإلنسانية  جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج   
            

 2772-2952االلكتروني: الترقيم الدولي                                                         ISSN: 2602-702X  الرقم الدولي املعياري 

2107االيداع القانوني :ديسمبر   

 

87 
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 عقيدة الخالص واملسيح املنتظر في الفكر الديني املسيحي
The doctrine of redemption and Christ the Savior in Christian Religious 

Thought 

جامعة القرويين معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية الرباط املغرب، البريد اإللكتروني ، Adenane lalla aicha  لال عائشة عدنان .1
adenane19lallaaicha@gmail.com 

 جامعة القرويين معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية الرباط املغرب، البريد اإللكتروني ، hamza sahiliحمزة الساحلي .2
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 09/90/2921: نشرتاريخ ال        90/2921/ 90تاريخ القبول:             90/91/2921تاريخ االستالم: 

 

 ملخص: 
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بعقيدة الفداء في الفكر الديني املسيحي نظرا لكونهاا ععتبار مفتاحاا لساالر العقالاد                 

وتبلااور املساايحية راياهااا الهاهااة لهااذه العقياادة جتلااور معااين ياعلهااا تنتلااف عاا  جااا ي الااديانات ارىاار ،  املساايحية ارىاار ،
سااعا الكسةسااة جاهاادة إل باتهااا جادلااة ماا  الكتاااب املقاادس مستاااطبة فااي  لاا   لااة اله ي ااة  ورهميااة هااذه العقياادة،  قااد

جاذم  السااس جميعاا حاات ارتهللااأت ر  ىيارا إذاحاة هاذا الاقا  عا  ياها  ال شارية وععلقهاا  ارولى وتوارثها عبر ارجيال والقرون،
 م   ج  التكفير ع  ى ايا ال شر جميعا. جوضع اجسه املسيح على اللليب

ولقد اسُاِهلا الدراسة جتقدي  تلور عاام مبادئي للعقيادة تالاى فاي جياان  ها  نشااتها واساحساد املسايحية فاي  لا  إلاى                
وتقرياار العقياادة بعااد محاولااة ر ععااالى اللمااع جااين عدلااه ورحمتااه علااى و اا  ذعاا   التااوراة ماا   جاا  اسااتقاء  لااة آدم وحااواء،

 السلار ، لتنتق  الدراسة بعد  ل  إلى الكشف ع  تلورات ال والف املسيحية الاالث واىتالف نظارته  لعقيادة الفاداء،
ف آراء وتفساااايرات غ  ولساااا ين غ الااااذ  سعتبااار واضااااع  ساااا  العقياااادة و اااد سااااارت الكسةسااااة فاااي هاااايالة مفهااااوم اله ي ااااة ىلااا

 ومرتكزاتهاا، لاتنلا الدراساة فاي ارىيار إلاى إينااا االنتقاادات املوجهااة إلاى العقيادة إماا ما  نلاون الكتااب املقادس نفسااه،
 م  جهة عقلية مس قية تروم كشف كذب هذه العقيدة وذيفها .وإما
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 سيحية، الفداءالهالن، املسيح، املكلمات مفتاحية: 
 

Abstract:  

    This study aims to introduce the doctrine of redemption in Christian religious 
thought as it’s considered a key to all other Christian beliefs. Christianity 
develops its own vision of this doctrine with a specific perception that makes it 
different from other religions. Due to the importance of this doctrine, the Church 
strove to prove it with evidences from the Bible, citing the story of the first sin 
and passing it through generations ; this sin was attached all people until God  
sacrificed his son Christ on the cross in order to forgive the sins of mankind. 
      The study is started by presenting a general conception of the doctrine whose 
original manifestations depend on the Christianity which is based on the Torah in 
order to cite the story of Adam and Eve. This doctrine was asserted after God 
Almighty’s attempt to combine his Justice and Mercy according to the Christians’ 
claim. Then, the study moved on to discuss the three Christian sects' perceptions, 
which have different views of the doctrine. The Church has adopted the 
interpretations of "Augustine", the author who established the basic of the 
doctrine. Eventually, the study is concluded by clarifying the criticisms, which the 
doctrine has faced either from the manuscript of the Bible itself, or from a logical 
point of view that intended to uncover the the falsehood of this doctrine. 
Keywords: : Salvation, Christ, Christianity, Redemption 
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 ة: ـــــــــــمقدم 

كبيرة م   ب  الباحاين حظيا العقالد السلرانية في الكتاب املقدس جاهتمام واسع وعساية 
والدارسين املهتلين في عل  مقارنة ارديان، مما جعله  يلر ون ج  اهتمامه  لدراسة هذه العقالد 
جحاا واجاهادا وتفليال، كما تباينا آرااه  وتحليالته  حول هذه العقالد ان ال ا م  ىلفية ي  جاحث وما 

 يحمله م    كار ومرجعيات  وإيديولوجيات.
ا املستو ،  قد تما دراسة العقالد السلرانية جما  يها عقيدة الفداء والهالن الاي وعلى هذ 

ععتبر مفتاحا للميع العقالد ارىر  الاي عسحسد إليها وترجع لها، كما  ن الدارس لهذه العقيدة  د ياد 
جا ي  نفسه في بعض م  الغموض والطيرة،  للمسيحية راياها الهاهة، وتلور معين ياعلها تنتلف ع 

الديانات السماوية ارىر ، وبساء على  ل ،  إن  ه  العقيدة واإليمان بها ياع  العق  يل دم جكاير م  
الطواجز و العقبات، ولتحقي  هذه العقيدة وضع السلار  املسيح على اللليب م   ج  التكفير ع  

سهما ع  طري  الورا ة، كما اعتبرت اله ي ة ارهلية الاي ارتكبها آدم وحواء عليهما السالم وانتقلا إلى جن
 املسيحية اإليمان بهذه العقيدة واجبا ال يتاز  م  عقيدة املسيحي الذ  يدي  بهذه الديانة ويسحسب إليها.

و د نسلا املسيحية  عقيدعي الفداء والهالن واملسيح املستظر على ضوء  ما  رره القدس  
ت  ضطا  لله  مسحولة م   ساطير ارم  الو نية، جول ، وعلى هورة ما ورد عسد ارم  الو نية حا

 الهالن عقيدة و نية  ديمة يانا حاضرة في الديانة البو ية والفارسية وليرهما، كما  ن عقيدة املسيح 
املهلا يانا م  معتقدات حنارات الشرق اردنى القدي  وليرها مما يؤكد بشدة انحراف املسيحية 

 اجقة لها.وتا رها جالديانات الوضعية الس
هذا و د عملسا على تقسي  هذه املقالة إلى محوري   ساسيين؛ املطور ارول ىللساه للطديث 
ع  عقيدة الهالن وما تتنمسه م  داللة لغوية واه الحية، وتقريرها في اروساط املسيحية، وكذل  

املستظر، ويتنم  هذا املطور آراء املذاهب املسيحية  يها؛ في حين   ردنا املطور الااني للطديث ع  املسيح 



 0802جوان  – 80:العـــدد                                                مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية

 د. حمزة الساحلي  -د. لال عائشة عدنان                 عقيدة الخالص واملسيح املنتظر في الفكر الديني املسيحي
 

 

 

 تصدر عن كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج

 

 

 2772-2952الترقيم الدولي االلكتروني:                                                             ISSN: 2602-702X  الرقم الدولي املعياري 
2107االيداع القانوني :ديسمبر   

 
 

96 

وىتمسا هذه م لبين؛ ارول مرتبط بعقيدة املسيح املهلا، والااني جوجهة نظر املسلمين في هذه عقيدة، 
 املقالة جاه  الستالج الاي توهلسا إليها.

 املحور األول: عقيدة الخالص -0
 ععالى، ومع طول جاءت املسيحية في جداية  مرها بعقالد توحيدية ىاللة منزلة م  عسد ر

العهد وتقادم الزم ، جد ت هذه العقالد تاىذ طريقها في التحريف والتبدي ، وظهرت عقالد جديدة ل  
سعر ها املسيح وال عهدها  تباعه، وإنما يانا جدعة سة ة اجتدعها ارحبار والرهبان وتبعه  في  ل  عامة 

اي ععتبر م   ه  العقالد الاي تقوم عليها الديانة عقيدة الفداء والهالن الالساس، وم  جين هذه العقالد 
املسيحية وترتكز عليها، وتكحسب هذه العقيدة  همياها م  يون جا ي العقالد ترجع وعسحسد إليها،  بهدمها 
ينهدم الدي  املسيحي جاكمله، ولهذا سعا الكسةسة جاهدة إل بات هذه العقيدة مستعيسة جسلون 

ل  إلى  لة اله ي ة ارهلية وتوارثها عبر ارجيال والقرون، وععلقها جذم  الكتاب املقدس ومسحسدة في  
الساس جميعا حات ارتهللاأت ر  ىيرا إذاحة هذا الاق  ع  ياه  ال شرية جا تداء اجسه الوحيد م   ج  

 التكفير ع  ى ايا ال شر.               
 املطلب األول: الداللة اللغوية واالصطالحية 

يمك   ن نن وها ونح  نحساول جالدراسة والبحث موضوعا م  املوضوعات  و إن  ول ى وة 
 نية م  القنايا، هي  ن نقف عسد ععريف املل لطات الهاهة جموضوع البحث، م  حيث داللاها 
اللغوية وااله الحية، وبما  نسا جلدد الطديث ع  عقيدة الهالن والفداء يان لزاما عليسا  ن نساه  

ععريف ملفهوم الهالن للو وف على الطموالت الداللية لهذه اللفظة  ب  الولوج إلى موضوعسا جتقدي  
 دراسة العقيدة وتحليلها .

َا، و الن  اُه:  تَنلَّ َا تنليلا:  ْع ى الَهالن و النا َناَّ جاء في القاموس املطيط  ن لفظة: غىلَّ
هغ  .1 ىلا هلل: ترك الرياء، واْسَتْنَلَله لسفسه: اْسَتَنلَّ
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اء في مقاية  اللغة: غىلا: الهاء والالم واللاد  ه  واحد م رد، وهو تسقية الشأيء وج
 .2وتهذيبه، يقولون: ىللته م  كذا وىلا هوغ 

 ما املعنت االه الحي،  قد عرف الهالن جتعريفات عدة، منها:  ن غالهالن هو التحرر م  
تحرر م   سر اله ية وم  التلارع مع اله ية، وبالتالي م  آ ارها،  باملهلا املسيح است عسا  ن ن

،  و جتعبير  دق  إن عقيدة الهالن هي العقيدة الاي تقرر  يها املسيحية  ن ر ارتهللاأت ا تداء 3اآلىري غ 
  اجسه الوحيد وهلبه م   ج  التكفير ع  ى ايا ال شر.

ي حيث إن وهكذا  إنسا ناد  ن هذه الدالالت اللغوية في ماملها ت رد في املعنت االه الح
غىلاغ جمعنت  ع ى الهالن لشها ما، وهذا ما تقول جه املسيحية م   ن  رية جني آدم يانوا جميعا 
من  ين تبعا له ي ة  جيه  ارول، و ن ر  ع اه  الهالن جا تداء  غاجسه الوحيدغ ، كما  ن م  معاني 

ينا حاضر في املعنت االه الحي إ   ن غىلاغ  ينا في اللغة: تسقية الشأيء وتهذيبه، وهذا املعنت اللغو   
ا تداء املسيح عليه السالم ع  اله ايا  يه تسقية للساس م  الذنوب واآل ام وتهذيب للسف  م  اله ي ة  

 والديسونة.
 املطلب الثاني: بيان عقيدة الخالص وتقريرها

 ة ارولى عسد التحدث ع  عقيدة الهالن في الفكر الديني املسيحي ال جد  ن نستحنر اله ي
الاي ارتكبها آدم عليه السالم حيسما  ي  م  الشلرة الاي نهاه ر  ن ياي  منها، و د ترتب ع  هذا 
العليان  ن حرمه ربه م  نعي  اللسة وىلودها و مره  ن يهبط هو وذوجه إلى اررض لتكون لهما مستقرا 

 ومتاعا إلى حين.
يبد  الهالف في اللزء املترتب ع  هذه املعلية، وإلى حد هذه السق ة تتف  املسيحية واإلسالم و 

 اإلسالم ير   ن آدم ارتكب معلية    طلب م  ربه املغفرة والرحمة  تاب عليه و ا ا لقوله ععالى: 
ِحيُ غ اُب الرَّ وَّ ُه ُهَو التَّ ِه َيِلَماٍت َ َتاَب َعَلْيِه ِإنَّ ِ

ى آَدُم ِمْ  َرب  دم عليه السالم جةسما تر  املسيحية  ن آ ،4غَ َتَلقَّ
ارتكب جرما عظيما ل  يتحم  إ مه لوحده  قط ج  سر  هذا اإل   إلى جميع  ريته، وعليه  ال يوجد ح  
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للفكاك م  هذا اإل   سو   ن ينحي ر جاجسه املسيح  لينلا ال شرية م  هذه اله ي ة الاي ا تر ها 
  جوه  آدم وتحملوا تبعاتها.

 دة جسلون م  الكتاب املقدس،  م   ل  ما يلي:وعستدل املسيحية على هذه العقي
، وبيانا لهذا الفاسوق،  قد 5غ  نا هو الراعي اللالح، و الراعي اللالح يبذل نفسه ع  الهرافغ

ورد في تفسيره  ن غالراعي ارمين  د يدا ع ع  رعيته ويقات  عنها، ولكسه ال يااذف جحياته ارللى م   ج  
ل  اته م   ج  ىالن ي    يعه، وهو عم  الفداء الكفار  الذ  ال   يعه...  ما املسيح  قد جذ

 . 6سست يع  حد القيام جه سو  مسيحسا وراعيسا اللالحغ
غرنه هكذا  حب ر العال  حات جذل اجسه الوحيد لكي ال يهل  ي  م  يؤم  جه ج  تكون له الطياة 

لة  له س ب سو  محبة ر لير املوهو ة ، ورد في تفسير هذا الفاسوق  ن غتدجير الهالن 7ارجدية غ
واملطدودة لإلنسان ... محبة  وق اسحيعاب العق ...  ن يبذل اآلب اجسه الوحيد للموت م   ج  ىالن 
وحياة العال ، وهذا التاسد والفداء ل  يك  لرضه الديسونة  و اسحيفاء العدل اإللهي...  ما يان  سه   ن 

إنما ارهعب هو البذل واملوت م   ج  تبرير اله اة في دم املسيح... ولك   يدي  ر ىليقته جكلمة واحدة،
 .     8م  ر ض هذا الفداء وهذا الطب املقدم م  اآلب في جذل اجسه الوحيد، استح  الديسونة غ 

؛   : غ ن املسيح 9غ إن اج  اإلنسان ل  يات ليندم ج  ليندم وليبذل نفسه  دية ع  كايري غ
مااال في االععاظ،  هو ل  ي لب مركزا عامليا  يندمه كايرون، ج   عى ليكون ىادما لل شرية، نفسه  ع ى 

 .   10ويموت عنها ليفديهاغ
جاء في رسالة يوحسا ارولى: غبهذا  ظهرت محبة ر  يسا:  ن ر  د  رس  اجسه الوحيد إلى العال  

عل  لسا املطبة في إرسال اجسه الطبةب ليموت عسا ؛ وبيان معنت هذا الفاسوق هو غ ن ر  11لكي نحيا جهغ
ويكفر جموته ع  ى ايانا وير عها عسا  سحيا جه،  لة  حب  عظ  م  هذا  ن يموت ر عسا لسحيا نح  
جه و يه،  اهلل هو البادئ جالطب ولة  نح  لكسسا نتعل  مسه املطبة  سحبه هو رنه هو  حبسا و حيانا م  

 . 12يدة هي حياة الطبغاملوت و ع انا حياة جد
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 ما تقرير هذه العقيدة عسد املسيحيين و ساس القول  يها هي غ ن م  هفات ر العدل 
والرحمة، وبمقتهللاأت هفة العدل يان على ر  ن سعا ب  رية آدم بس ب اله ي ة الاي ارتكبها  جوه  وطرد 

هفة الرحمة يان على ر  ن سغفر بها م  اللسة واستح  هو و جسااه البعد ع  ر بسببها، وبمقتهللاأت 
سة ات ال شر، ول  يك  هساك م  طري  لللمع جين العدل والرحمة إال جتوسط اج  ر ووحيده و بوله  ن 

 . 13يظهر في شك  إنسان و ن سعةش كما سعةش اإلنسان    يللب ظلما ليكفر ع  ى ي ة ال شرغ
ة املوجودة في التوراة وعليه جنا كما  ن املسيحية  ىذت  لة اله ي ة والفداء م  القل

عقيدتها حيث غتقرر  ن اإلنسان ارول يان سعةش حياة  جدية ىالدة ال موت  يها، لكسه ملا ارتكب اله ي ة 
ارولى سقط في العليان الذ  بس به ذال عسه هذا الهلود و هبح مستحقا للموت، وملا يان الشوك ال 

، 14رول  اسدا كفساده وا عا ماله تحا حك  املوتغيامر تةسا،  قد هار جميع نس  اإلنسان ا
 املسيحية إ ن غععتبر  ن املوت اللسد  س به ى ي ة آدم الاي ورثها الساس عسه و ن اإلنسان ىالد، و ن 
آدم لو ل  ين ئ ملا مات ومات ال شر م  بعده، وععتبر  ن املوت لة  م  هسع ر، رن ر ىالد وىل  

 . 15ه ىالدا  يناغاإلنسان على هورة  ات
ويبدو جليا  ن هذه العقيدة  د عسربا إلى املسيحية م  ديانات وو نيات و لسفات متعددة، 
غ الهسود سعتقدون  ن كرشسا هو اإلله )  شسو(  د ىلا اإلنسان جتقدي  نفسه  جيحة عسه، ويلورون 

ووجدت له هورة   شسو مللوبا ماقوب اليدي  والرجلين وعلى  ميله هورة  لب اإلنسان معلقا،
 . 16مللوبا وعلى ر سه إيلي  م  الذهب والسلار  تقول جان املسيح هلب وعلى ر سه إيلي  م  الشوكغ

وإ ا ما  ردنا عقد مقارنة بسي ة جين كرشسا عسد الهسود واملسيح في السلرانية  إنسا ناد  ن 
ية هلب املسيح في عملية الللب والتسكي  وما هاحب  ل  م  حكايات و ساطير يتوا   مع عمل

السلرانية إلى حد كبير، مما سعك  عسرب العقالد الو نية إلى الديانة املسيحية غ الهسود الو نيون 
سعتقدون جاله ي ة ارهلية، ومما يدل على  ل  ما جاء في مساجاته  وتوسالته  الاي يتوسلون بها وهي 

 مي جاإل  ،  نللني يا منلا الهاط ين  وله : إني مذنب ومرتكب اله ي ة، وطبيعاي شريرة وحملتني 
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، كما  ن م  معتقدات الهسود  ينا غ َتُحرك اإلله  شسو شفقة وحسوا يي ينلا  17م  اآل ام والذنوبغ
اررض م   ق  حملها  اتاها وىلا اإلنسان جتقدي  نفسه  جيحة عسه ...ويلف الهسود كرشسا جالب   

،  م  18حة، ويقولون: إن عمله هذا ال يقدر عليه  حد سواهغالودسع اململوء الهوتا؛ رنه  دم نفسه  جي
هذه املقارنة تحبين لسا شدة تا ر املسيحية جما ساد حولها م  ديانات و لسفات و نية  ديمة، و نها ل  

 عست ع الطفاظ على عقالدها وهونها م  التغيير والتحريف.  
ذهب إليه املسيحية في هذا الشان، ج  وجدير جاإلشارة  ن بعض علماء السلار  ال يتوا    يما ت

يلرحون جان هذه العقيدة إنما هي ادعاء وا تراء م  السلار  سعيا منه  إلى تبرير عقيدة الللب الاي 
آمسوا بها واعتقودها، و ن املسيحية في  وبها ارهي  ل  تك  تحو  هذه العقيدة وإنما هي مما  دىله جول  

ك  كاير م  الباحاين املسيحيين في ملدا ية هذه العقيدة و نها تحتو  إليها بعد اعتسا ها لها، كما سش
على لوامض و سرار سستعصأي  همها على السامع، كما  ن تحلي  و ائع هذه القلة والو وف على 
حيثياتها ياع  العق  يل دم جكاير م  العقبات، وفي هذا اللدد يقول الباحث  جون ستوت غولك  ال 

ضوع ] عقيدة الللب[  ب   ن  عترف جلراحة جان الكاير منها سوف يبقى سرا ىفيا،  جسر  ن  تساول املو 
 لك  رن اللليب هو املطور الذ  تدور حوله  حداث التاريخ، وياللعلب كيف  ن عقولسا النعيفة ال 

 . 19تدركه تماما وال جد  ن ياعي اليوم الذ   يه يسقشع الحلاب وتح  ي  ارلغاذ، ونر  املسيح كما هوغ
 املطلب الثالث: االنتقادات املوجهة إلى عقيدة الخالص

إن الدارس لعقيدة الهالن في الفكر الديني املسيحي ياد نفسه مل دما جالكاير م  العقبات 
الاي تنالف العق  واملس   على حد سواء،  لك  رن  ه  هذه العقيدة واإليمان بها يت لب م  اإلنسان 

 تحشوه جما عشاء م  الهرا ات واروهام. ن ينحي بعقله للكسةسة لكي 
  ويمك  تقسي  االنتقادات املوجهة إلى عقيدة الهالن إلى  ال ة   سام: 

 القس  ارول: مسا شة العقيدة م  الكتاب املقدس.
 .القس  الااني: مسا شة العقيدة م  جهة إسالمية
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 القس  الاالث: مسا شة العقيدة م  جهة عقلية مس قية.
 العقيدة م  الكتاب املقدسا مسا شة  1

إن الساظر في نلون الكتاب املقدس يادها متناربة ومتعارضة  يما جينها؛  تارة هساك 
نلون تا ا  ن ر  د ارتهللاأت جذل اجسه الوحيد إلى العال  وهلبه م   ج  التكفير ع  ى ايا ال شر، 

سوء ومكروه، م   ل  ما ورد في سفر وتارة  ىر  ناد  ن ر وعد اجسه جالطماية والطفظ والسااة م  ي  
إشعياء: غ في ظ  يده ىباني وجعلني سهما مبريا، وفي كسانته  ىفاني، و ال لي:  نا عبد  الذ  جه  تماد... 
لك  حقي عسد الرب وعملي عسد إلهي... في و ا القبول استابت ، وفي يوم الهالن  عست ،  احفظ  

 ن  ن ر ععالى تكف  جحفظ عبده ورسوله املسيح.،  هذا نا هريح يبي20و جعل  عهدا للشعبغ
ومما ورد  ينا في الكتاب املقدس جنلون حفظ اإلله للمسيح غرن   لا يا ربي مللا ، 
جعلا العال مسكس ، ال يال ي  شر وال تدنو ضربة م  ىيمت  رنه يوصأي ماللكته ج  لكي يحفظوك في 

 . 21رجل ، رنه ععل  بي  نايه و ر عه غ ي  طر  ، على اريد  يحملون  ل ال تلدم جحلر 
كما  ن ذع  الكسةسة جان املسيح  د تنبا جللبه هو غمعارض جسلون كايرة،  ىبر املسيح 
تالميذه  يها جسااته، ج   علنها على مأل م  اليهود وتحداه ، و د تااه  السلار  هذه الروايات، ول  

، منها ما ورد 22املسيح شهادته جسااته في نلون عديدةغيلتفتوا إلى ارناجي  وهي تسق  على استحياء ع  
في يوحسا غ ارس  الفريسيون وراساء الكهسة ىدامًا ليمسكوه،  قال له  سسوع:  نا معك  ذمانًا سسيرًا بعد، 

 . 23    مهللاأي إلى الذ   رسلني، ست لبونني وال تادونني، وحيث  يون  نا ال تقدرون  نت   ن تاتواغ
وفي هذا اللدد، تتنارب الروايات اإلنايلية حول الطدث الواحد جروايات منتلفة ومتعارضة 
سستحي  معها اللمع والتو ي ، م   ل :  هاب راساء الكهسة للقبض على املسيح وذمان محاكمته في 

              مامع اليهود، و لة نهاية يهو ا الذ  وشأت جاملسيح و لة  يامة املسيح م   بره بعد مماته ...
 ا  مسا شة العقيدة م  جهة إسالمية  2
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إن آدم عليه السالم ارتكب هو وذوجه  نبا استح  جموجبه  ن ينرجا م  اللسة ويهب ا منها إلى 
اررض،    ملا عل  آدم جمعلةته اسحتاب وطلب م  ر املغفرة  تاب ر عليه وعفا عسه، وهذا ما هرحا 

اُب جه آيات في مواط  شات م   وَّ ُه ُهَو التَّ ِه َيِلَماٍت َ َتاَب َعَلْيِه ِإنَّ ِ
ى آَدُم ِمْ  َرب  القرءان الكري   ال ععالى: غَ َتَلقَّ

ِحيُ  غ  ِة َوعَ 24الرَّ َكاَل ِمْنَها َ َبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا َيْنِلَفاِن َعَلْيِهَما ِمْ  َوَرِق اْلَلسَّ
َ
ت ، و ال ععالى: غ َ ا صأَ

ُه َ َتاَب َعَلْيِه َوَهَد غ  آَدمُ  ُه َ َغَو  ُ  َّ اْجَتَباُه َربُّ  . 25َربَّ
لك  املسيحية في  وبها املسحرف تابى إال  ن تلر على ععل  اله ي ة جآدم عليه السالم، و ن 

  الذنب الذ   عى جه آدم ال يكفي  يه االستغفار والتوبة وإنما ياب  ن يتما  اإلله االج  في هورة إنسان  
سسل  نفسه إلى  شهان ليقوموا جقتله وهلبه، وهذا مما ال نا للمسيحية عليه سو  ماموعة م  
التاويالت املسحر ة لسلون الكتاب املقدس وبنعة رسال  لبول  الذ  سعد  ول م   دى  هذه البدعة 

 إلى املسيحية.
ْىر غكما  ن م   واعد اإلسالم الكبر   وله ععالى: غَوال َتِزُر واِذَرٌة وِ 

ُ
، و ن اإلنسان ال يمك   26ْذَر  

 ن سعا ب جذنب اجترحه ليره،  إ ا يان آدم ارتكب  نبا  إنه يتحم  اإل   لوحده دون ليره، وال يمك   ن 
يتعد  الوذر إلى ليره.  ال اإلمام الراذ  في تفسير اآلية: غ  املذنب ال يؤاىذ جذنب ليره، و ينا ليره ال 

، لك  للمسيحية ر   آىر في اله ي ة ارهلية وهو  نها  27تا جذنب نفسهغيؤاىذ جذنبه ج  ي   حد من
 انتقلا م  آدم إلى اللن  ال شر  جاكمله ع  طري  الورا ة.

هذا جاإلضا ة إلى  ن القرءان الكري  جين  ن ى ي ة آدم ل  تك  ناتاة ع  عمد وإهرار، وإنما 
َي َوَلْ  َنِاْد هو إلواء م  الشي ان  د  جه إلى النسيان كما في  ول ه ععالى: غَوَلَقْد َعِهْدَنا ِإَلى آَدَم ِمْ  َ ْبُ  َ َنسأِ

 . 28َلُه َعْزًماغ
عالوة على  ل ،  إن القول بعقيدة الهالن يو ع اإلنسان في نسبة هفة ال تلي  جذات ر ععالى 

رن ارمر احتاج ا  وهي هفة العلز والقلور،  ل   ن ر غ د علز ع  مغفرة اله ي ة آلدم  ور و وعها
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في مفهومه  ا إلى  ن يدجر ر طريقة للمغفرة ... و ىيرا اهتد  ا بعد آالف السسين ا إلى إرسال اجسه لهذا 
 . 29الفداءغ

و ىيرا  إن ارن ياء  ب  عةسأت عليه السالم ا وه  كثر ا ل  يتحد وا ع  اله ي ة ارولى آلدم عليه 
 و مواعظه   و ى به  إلى الساس،  لو يانا حقا وهد ا م  ر  السالم ول  تتنمنها كتبه   و صطفه 

ععالى لبلغوها إلى الساس و مروه  جا تداء  نفسه ،  مما يدل على  ن هذه العقيدة م  اجتداع السلار  
 وىياالته ، و نه لة  لها  ه   وي  عسحسد عليه.

 ا  مسا شة العقيدة م  جهة عقلية مس قية 0
ر  اي  عاطفة ارجوة و ي  الرحمة حيسما يان االج  الوحيد يال ي دون  نب  إ ا يان املسيح اج 

إن هذه اللورة م  التعرض للسوف ، 30 لوان التعذيب والسهرية    الللب مع دق املسامير عليه؟ 
 التعذيب والهوان عستلزم تدى  ارب إلنقا  اجسه الوحيد لكسه ل  يفع .

زمه  العقاب بس ب ى ي ة  جيه ، وفي    شرع يلتزم ارحفاد  املسيحيون يدعيون  ن  رية آدم ل
جاى اء ارجداد؟ ىلوها و ن الكتاب املقدس يسا على  نه ال يقت  اآلجاء ع  اروالد، وال يقت  اروالد 

، حيث ورد في سفر حز يال غي  السفوس هي لي، نف  ارب كسف  االج : كالهما هي لي، السف  31ع  اآلجاء 
 . 32ي تموتغالاي تن ئ ه

   إن املسيحين يقرون عقيدة الهالن جمقتهللاأت  ن ر و   جين عدله ورحمته حين هلب 
؟ و   رحمة هذه  املسيح، و   عدل هذا عسدما يؤاىذ ر الساس جذنب ل  يفعلوه ج  ل  سعلموا جه  هال

وم  جهة  ىر ،  إن   عسدما سشف  ر على عباده ويغفر له  جةسما يترك اجسه الوحيد ليسك  جه ويللب؟
املسيحية تدعي  ن املسيح له جانبان: ناسوعي والهوعي،  املسيح  ينا مدن  م  جهة الساسوت رنه كذل  
 ىذ حظه م  اله ي ة م  جهة انحساجه ملري  جنا عمران،  كيف سست يع ا تداء ال شرية م   مر هو 

ن جف رته الاي  ودعه ر  يه تاعله إنسانا وا ع  يه  ينا وال سست يع  كاك نفسه مسه ؟ كما  ن اإلنسا
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ين ئ ويلةب، ي يع ويعصأي، كما  نه لة  ماليا ال يقع في املعلية  جدا،  باب التوبة مفتوا على 
 ملراعيه مل  ذل ع  ال ري  و راد الرجوع والتوبة إلى ر ععالى.

 ي ة ارهلية  د ت  وفي هذا اللدد، يمك   ن نقول جان هلب املسيح م   ج  التكفير ع  اله
جال     الدة تذكر،  إ ا لفرت ى ي ة واحدة  ما  ولسا في ماليين اله ايا الاي ارتكبا في املاضأي 
والطاضر وسترتكب في املستقب  ؟ رن ى ي ة آدم ال ته  الساس جقدر ما عشغله  املعاصأي الاي يقومون 

 جارتكابها، وهذه ال تدى   يما هلب املسيح م   جله. 
 املحور الثاني: املسيح املنتظر -2

ععتبر  كرة املسيح املستظر  كرة إنسانية ودينية  ديمة تمتد جذورها في  عماق التاريخ جين 
منتلف الطنارات والشعوب والديانات، كما  ن  كرة املسيح املستظر في الفكر الديني املسيحي ترتبط 

ه  داء لله ي ة ارهلية الاي ارتكبها آدم واستح  ارتباطا و يقا بعقيدة الهالن؛ إ  ملا جع  املسيح نفس
جموجبها العقوبة واإلىراج م  اللسة، يان عليه  ن سعود ماددا إلى الدنيا بس ب عغول العال  م  جديد في 
وحول اله ايا واآل ام، كما  ن الطديث ع  املسيح املهلا يسدرج ضم  الطديث ع  يوم القيامة وما 

؛ لك  عسد العودة إلى املراجع م   ج  اسحيفاء املادة العلمية منها يلطظ يلاحبها م   حداث و هوال
الدارس  نها  ليلة جدا،  ال يفرد الباحاون جاجا مستقال للطديث ع  مجيء املسيح املهلا في الفكر 
املسيحي، ج  توجد  قط بعض اإلشارات القليلة الاي يوردونها في سياق الطديث ع   هوال اليوم اآلىر، 

ف إلى  ل ، ما كتبه لالة الشيعة في الطديث ع  املهد  املستظر وعال ته جاملسيح املهلا ىلوها ينا
و نه  يرون  ن املهد  ينرج منه ،  إن ما  هذه الكتب ال عسحسد على  ساس م  الاطة وال ينبغي التعوي  

 عليها. 
 املطلب األول: عقيدة املسيحية في املسيح املخلص

سيح املهلا في املسيحية عسد الباحاين في سياق اليوم اآلىر وما يكتسفه ياعي  الطديث ع  امل
م   حداث و هوال وعالمات، حيث إن مايئ املسيح يقترن جقرب  يام الساعة حيسما تكثر الشرور ويع  
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الفساد في جميع  نحاء اررض؛ وللمسيحية راياها الهاهة في مجيء املسيح و يادة العال  م  جديد للهير 
 الا، و د تحد ا نلون الكتاب املقدس ع  هذه العقيدة وبينا مارياتها وو ائعها.والل

تدل نلون العهد اللديد على اعتقاد السلار  جوجود  يامتين،  طلقا عليهما غالقيامة ارولى 
والاانيةغ ، وبين الواحدة وارىر   لف سسة؛  القيامة ارولى تقع عسد رجوع املسيح لياىذ ارجرار 

رض ا    في نهاية والقدسسين إليه لةشاريوه في حك  السماء، والقيامة الاانية ستكون بعد حك  املسيح لأل 
 . 33ارلف سسة ا 

 وينتلف السلار  في هذه املدة الاي تقدر جارف سسة جين القيامة ارولى والاانية على ر ي :
الر   ارول:  ن ارلف سسة ت تدئ جمجيء املسيح  ب  نهاية العال ، و نه يمل  مع  دسسيه  لف 

هذه القيامة الاي يقوم  يها املسيح مع  دسسيه هي سسة، وهذه الفترة سع   يها امللد والسعادة، كما  ن 
سعادة السف  وحدها،  ما القيامة الاانية  هي سعادة الروا واللسد معا، و د  يد هذا الر   الكاير م  

 علماء ارر و ك .
الر   الااني: يذهب إلى  ن ارلف سسة مدة محلورة جداياها موت الدجال وتنتهي جالقيامة 

يقوم ارجرار م  ارموات، ويملكون على اررض مع املسيح  لف سسة، وفي هذه الفترة  العامة، وحيسذاك
 . 34يسحشر ارم  وارمان، وعع  السكيسة والرىاء، وهذا ر   مذهب البروعستانا 

وعليه،  ال سعرف جالنبط موعد رجوع املسيح املهلا لير غ ن القيامة ل  تقوم  ب   ن سعود 
ك عالمات لرجوعه وال  حد سعرف مات سيعود لير  ن ر   د  جقى ميعاد رجوعه املسيح، ولهذا يانا هسا

منفيا ليدرب اإلنسان على حياة اإليمان واالنتظار، ولقد حاول تالمذة املسيح معر ة و ا رجوعه  قال 
 ، إ ن  عودة املسيح لير35له  : غلة  لك   ن ععر وا ارذمسة وارو ات الاي جعلها ارب في سل انهغ

 معلومة، لك  توجد بعض اإلشارات والعالمات الدالة على  رب عودته منها:
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ا الفساد الهلقي: حيث يكثر في آىر الزمان الشر ويع  الفساد والفاور وتسحشر الفتسة في  رجاء  1
اررض، ويستدل على  ل  جقول ج رس في  حد رسالله : غعاملين هذا  وال  نه سياعي في آىر اريام  وم 

 . 36اون سالكون جحسب شهوات  نفسه ، و اللين:  ي  هو موعد ماي ه ؟ غ مساهز 
ا الطروب والكوارث:  في هذا الزم  ارىير م  الدنيا يكثر القت  بس ب الطروب والنزاعات،  2

وعسي  الدماء، وعع  الكوارث والزالذل وامللاعات، وهذا ما يبةسه إناي  مات على لسان املسيح جقوله: 
 .37ن جحروب و ىبار حروب... وتكون مااعات و وب ة وذالذل في  ماك غ غوسوف عسمعو 

،   38ا ظهور املسيح الدجال: م  العالمات الدالة على  رب مجيء املسيح: ظهور املسيح الدجال 0
حيث يقول يوحسا في ظهوره غ يها اروالد هي الساعة ارىيرة، وكما سمعت   ن ضد املسيح ياعي، و د هار 

، و د وردت  وهاف متعددة للمسيح 39للمسيح كايرون، م  هسا نعل   نها الساعة ارىيرةغ اآلن  ضداد 
 الدجال في إناي  يوحسا.

وتر  املسيحية  ن غالدجال ستكون نهايته على يد املسيح عليه السالم، و ل   ب   ن تقوم 
د وه في كذجه  سوف الساعة، و نه سي را في السار حيا ومعه  حد الكذاجين، و ما الذي  اتبعوه وه

، ورد في سفر الرايا ما نله: غ...  قبض على الوحش و  40يقتلون جيد املسيح الذ  ينرج جالسا على  رس
السبي الكذاب معه، وطرا اال سان حيين إلى جحيرة السار املتقدة جالكبريا، والبا ون  تلوا بسيف اللال  

 .41على الفرسغ
ماي ه إلى الدنيا في آىر الزمان سع يه ر سل ة محاسبة كما ععتقد املسيحية  ن املسيح بعد 

الساس ومااذاته  على   عاله  إ  غإنه ملا ارتفع إلى السماء جل  جاوار الرب على كرسأي استعدادا 
، و د جاء في رسالة جول  الاانية إلى  ه  يورناوس:  42الستقبال الساس يوم الطشر ليدينه  على ما  علواغ

عا نظهر  مام كرسأي املسيح ليسال ي  مسا ما يان جاللسد، جحسب ما هسع، ىيرا يان  و شرا غال جد  نسا جمي
 .43غ 

 ويمك  تلهيا  عمال الطساب و حداث الديسونة في:
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، و د جاء في إناي  مات: 44 وال: يامع املسيح  مامه جميع الشعوب ليميز جين ارجرار وارشرار  
 . 45ه  م  بعض كما يميز الراعي الهراف ع  اللداءغغوياتمع  مامه جميع الشعوب  يميز بعن

 انيا: نشر صطف ارعمال وعرضها  مام املسيح، كما  ورد يوحسا في راياه  كرا للسلالت الاي 
، غور يا ارموات هغارا وكبارا وا فين  مام ر، وانفتحا 46كت ا  يها  عمال الساس في الطياة الدنيا 

 47الطياة، وي  م  ل  يوجد مكتوبا في سفر الطياة طرا في جحيرة السارغ   سفار، وانفتح سفر آىر هو سفر
. 

 الاا:  ن الطساب يكون للميع الساس  ردا  ردا، وسيكون د يقا  يحاسب اإلنسان ع  ي  
هغيرة وكبيرة،  في إناي  مات: غولك    ول لك : إن ي  يلمة يتكل  بها الساس سوف سع ون عنها حساجا 

 .  48جكالم  تتبرر، وبكالم  تدانغ  يوم الدي ، رن 
رابعا: يكون الطساب على  رض جديدة بعد عغيير معال  الكون،  قد جاء في رايا يوحسا: غ   ر يا 

 .    49سماء جديدة، و رضا جديدة، رن السماء ارولى واررض ارولى منتا، والبحر ال يوجد  يما بعدغ 
 دة املسيح املخلصاملطلب الثاني: وجهة نظر املسلمين في عقي

ل  عغف  العقيدة اإلسالمية الطديث ع  املسيح عةسأت ج  مري  ونزوله في آىر الزمان ج  وردت 
آيات و حاديث كايرة ع  رسول ر هلى ر عليه وسل  تسبئ ع  نزوله وهفة ماي ه وحكمه في اررض 

متعددة حول املسيح، منها نزول وهالته ىلف املهد  ماموما، كما تتوا   املسيحية واإلسالم في نقاط 
املسيح عةسأت ج  مري  في آىر الزمان و تله للمسيح الدجال ...، لك  اإلسالم ينتلف مع املسيحية في شان 
وجود  يامتين جينهما  لف سسة و ن املسيح ينزل في القيامة ارولى لياىذ ارجرار والقدسسين معه لةشاريوه 

ي نلون الكتاب وال ورد جه نق  صطيح م  طري  ارحاديث السبوية، في حك  السماء،  ك  هذا ل  يا ا ف
ج  ارصح عسدنا  ن القيامة واحدة وهو يوم ا عسبقه  شراط وعالمات ا  يامع ر  يه ارولين واآلىري  في 
هعيد واحد لطسابه  ومااذاته  على ما هسعوا في الدنيا، و نه سبحانه وععالى هو املتكف  جحساب ىلقه 

ده ال سشاركه في  ل   حد، وتاكيدا لهذا ارمر،  قد ورد في القرآن  حكاية ع  السبي عةسأت،   ال ععالى: وعبا
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ْنَا اْلَعِزيُز اْلَطِكيُ غ
َ
   َ ُهْ  ِعَباُدَك َوِإْن َعْغِفْر َلُهْ  َ ِإنَّ ْبُهْ  َ ِإنَّ ِ

،  عةسأت عليه السالم جسفسه يفوض 50غِإْن ُعَعذ 
 شان الاواب والعقاب.  مره إلى ر ععالى في 

اَعِة َ اَل َتْمَتُرنَّ ِبَها  ُه َلِعْلٌ  ِللسَّ وم  اآليات الدالة على مجيء املسيح في آىر الزمان  وله ععالى: غَوِإنَّ
ِبُعوِن َهَذا ِهَراٌط ُمْسَتِقيٌ غ ، وفي تفسير هذه اآلية يقول ال بر : غمعنت الكالم: وإن عةسأت ظهوره عل   51َواتَّ

جيء الساعة، رن ظهوره م   شراطها ونزوله إلى اررض دلي  على  ساء الدنيا وإ بال اآلىرة؛ وع  سعل  جه م
 .  52اج  عباس  نه يان يقر  غ وإنه لعَل  للساعة غ جالفتح،   : نزول عةسأت ج  مري غ

ْهِ  وورد في تفسير اج  كاير : غاملراد جذل  نزوله  ب  يوم القيامة، كما  ال تبارك وععالى }َوإِ 
َ
ْن ِمْ   

اْلِكَتاِب ِإال َلُيْؤِمَننَّ ِجِه َ ْبَ  َمْوِتِه{   :  ب  موت عةسأت، و د تواترت ارحاديث ع  رسول ر هلى ر عليه 
 . 53وسل   نه  ىبر جنزول عةسأت اج  مري  عليه السالم  ب  يوم القيامة إماما عادال وحكما مقس اغ

ْهِ  اْلِكَتاِب ِإال َلُيْؤِمَننَّ ِجِه َ ْبَ  َمْوِتِهغوم  اآليات الواردة في هذا الشان  و 
َ
،  54له ععالى: غَوِإْن ِمْ   

يقول  جو حيان ارندلسأي في تفسير اآلية: غرو   نه ينزل م  السماء في آىر الزمان،  ال يبقى  حد م   ه  
 . 55والطس ، و جو مال غ الكتاب إال يؤم  جه، حات تكون امللة واحدة وهي ملة اإلسالم،  اله: اج  عباس،

و ما ارحاديث السبوية  قد كثر الطديث  يها ع  املسيح عةسأت ج  مري  عليه السالم ونزوله في 
ِذ  »آىر الزمان،  م   ل ، الطديث الذ  رواه  جو هريرة  ن رسول ر هلى ر عليه وسل   ال :  َوالَّ

ْن َيْنِزَل ِ يُك 
َ
ي ِجَيِدِه، َلُيوِشَك َّ   ِليَب، َوَيْقُتَ  الِهْنِزيَر، َوَيَنَع َنْفسأِ ْ  اْجُ  َمْرَيَ  َحَكًما َعْداًل، َ َيْكِسَر اللَّ

ْنَيا َو  ْلَدُة الَواِحَدُة َىْيًرا ِمَ  الدُّ ت َتُكوَن السَّ َحٌد، َحاَّ
َ
ت اَل َيْقَبَلُه   ، ُ  َّ َيُقوُل «َما ِ يَهاالِلْزَيَة، َوَيِفيَض املَاُل َحاَّ

ُجو ُهَريْ 
َ
ْهِ  الِكَتاِب ِإالَّ َلُيْؤِمَننَّ ِجِه َ ْبَ  َمْوِتِه، َوَيْوَم الِقَياَم  

َ
ِة َيُكوُن َعَلْيِهْ  َرَة: غ َواْ َر وا ِإْن ِشْئُتْ : }َوِإْن ِمْ   

 . 56َشِهيًدا{ 
 َ   َ ى ُر َعَلْيِه َوَسلَّ نَّ َرُسوَل ِر َهلَّ

َ
اَل: وم   ل : الطديث الذ  رواه سمرة ج  اللسدب  

 
َ
ْكَمَه َواْر

َ
ُه ُيْبِرُئ اْر َماِل، َعَلْيَها َظْفَرٌة َلِليَظٌة، َوِإنَّ ِ

ْعَوُر َعْيِن الش 
َ
اُل َىارٌِج، َوُهَو   جَّ ْجَرَن َوُيْحِيي امْلَْوَعى، غالدَّ

ي، َ َقْد ُ ِتَن، َوَمْ  َ اَل: رَ  ِ
ْنَا َرب 

َ
ُكْ ، َ َمْ  َ اَل:   َنا َربُّ

َ
اِس:   ت َيُموَت َعَلى َ ِلَ ، َ َقْد ُعِلَ  َوَيُقوُل ِللسَّ َي ُر، َحاَّ ِ

ب 
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ت اْجُ  َمرْ  ْرِض َما َشاَء ُر، ُ  َّ َيِجيُء ِعةسأَ
َ
اِل، َواَل ِ ْتَسَة َعَلْيِه، َ َيْلَبُث ِفي اْر جَّ َيَ  ِمْ  ِ َبِ  امْلَْغِرِب ِمْ  ِ ْتَسِة الدَّ

ى ُر َعَلْيِه  ٍد َهلَّ ً ا ِجُمَحمَّ اَعِة غ ُمَلد ِ َما ُهَو ِ َياُم السَّ اَل، َوِإنَّ جَّ َ ، َ َيْقُتُ  الدَّ  .  57َوَسلَّ
ِبيَّ  وما ورد كذل  في صطيح مسل  م  الطديث الذ  رواه جاجر ج  عبد ر يقول: غَسِمْعُا السَّ

َ  َيُقوُل:  ى ُر َعَلْيِه َوَسلَّ ِاي ُيَقاِتُلوَن »َهلَّ مَّ
ُ
ِ َظاِهِريَ  ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة  اَل َتَزاُل َطاِلَفٌة ِمْ   

، َ اَل: «َعَلى اْلَط  
ِميُرُهْ : َعَعاَل َه  ِ َلَسا، َ َيُقوُل: اَل 

َ
َ ، َ َيُقوُل   ى ُر َعَلْيِه َوَسلَّ ت اْجُ  َمْرَيَ  َهلَّ ، ِإنَّ َبْعَنُكْ  َعَلى غَ َيْنِزُل ِعةسأَ

 
ُ
َمَراُء َتْكِرَمَة ِر َهِذِه اْر

ُ
َةغ َبْعٍض    . 58مَّ

ومما سب  م  اآليات القرآنية وارحاديث السبوية، يحبين  ن نزول املسيح في آىر الزمان  مر 
مازوم جه ال ش   يه، و د تكل  العلماء كايرا في هذا ارمر حات إن اإلمام جالل الدي  السيوطي   رد كتاجا 

تاليفه ردا على سؤال ورد في مقدمة  في هذا الباب سماه غنزول عةسأت ج  مري  آىر الزمانغ و د جاء
الكتاب مفاده غ ن عةسأت عليه السالم حين ينزل في آىر الزمان، جما ا يحك  في هذه ارمة ؟ بشرع نبةسا  م 
بشرعه ؟ وإ ا  لت  إنه يحك  بشرع نبةسا،  كيف طري  حكمه جه ؟  جمذهب م  املذاهب ارربعة املقررة ؟ 

ذهب م  املذاهب ارربعة،  با  مذهب هو ؟ وإ ا  لت  جاالجاهاد،  با   م جاجاهاد مسه ؟ وإ ا  لت  جم
 .59طري  تل  إليه اردلة الاي سستنبط منها ارحكام ؟ ه  جالسق   م جالوحي ؟ ...غ

ــــخاتم ــ ـــ  :ةــ
 نستنتج م  ىالل هذه الدراسة ماموعة م  الستالج تاعي على الشك  اآلعي:

في الفكر الديني املسيحي ععد م   ه  معتقدات الديانة ا إن عقيدة الهالن والفداء  1
املسيحية، وعليها تقوم جا ي العقالد ارىر ، كما  ن هذه العقيدة يدور محورها على اله ي ة ارهلية الاي 
ارتكبها آدم وذوجه وانتقلا إلى جا ي اللن  ال شر ، وبس ب  ل  ضحى اإلله جاجسه الوحيد م   ج  

 ال شرية.التكفير ع  ى ايا 
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ا تقوم عقيدة الفداء والهالن على ضوء  ما  رره القدس  جول ، وعلى هورة ما ورد عسد ارم   2
الو نية حات  ضطا  لله  مسحولة م   ساطير ارم  الو نية، مما سعك  جقوة تا ر الديانة املسيحية 

 جما يان سالدا حولها م  ديانات و قا ات منتلفة.
فداء لةسا مح  اتفاق جين جميع علماء املسيحية، ج  يوجد منه  م  ا إن عقيدة الهالن وال 0

اعتبر  ن هذه العقيدة هي مارد ا تراء على الديانة املسيحية، ويستحي  على املسيحية في  وبها السقي  ن 
 تكون هذه العقيدة مدرجة ضم  عقالدها.

الفداء، واىتال ه   يما ا وجود ىالف جين املذاهب املسيحية في تماالتها لعقيدة الهالن و  0
سغفره دم املسيح م  اله ي ة ارهلية  و جميع ى ايا ال شر سواء منها املاضية  و املستقبلية، وس ب 

  ل  يرجع إلى اىتال ه  في ترجمة نلون الكتاب املقدس.
 ا إن  كرة املسيح املستظر ترتبط ارتباطا و يقا بعقيدة الهالن؛ إ  ملا جع  املسيح نفسه  داء 5

لله ي ة ارهلية الاي ارتكبها آدم واستح  جموجبها العقوبة واإلىراج م  اللسة، يان عليه  ن سعود ماددا 
 إلى الدنيا بس ب عغول العال  م  جديد في وحول اله ايا واآل ام.

ا وجود بعض نقاط االتفاق واالىتالف جين اإلسالم واملسيحية في شان املسيح املستظر، حيث  0
نزول املسيح آىر الزمان و تله للمسيح الدجال، وينتلفان في هعود املسيح إلى السماء سشتريان في 

 وجلوسه جاانب الرب م   ج  محاسبة الساس و مسالة وجود  يامتين جينهما  لف سسة.
 ش:ــــــهوامال -
 

                                         
 

ها تحقي : مكتب تحقي  التراث في 718ا القاموس املطيط، ماد الدي   جو طاهر محمد ج  سعقوب الفيروذآجاد ، ت  1
 .  017، ن 7مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للنشر والتوذيع، ط

 .297، ن 2ا مقاية  اللغة،  حمد ج   ارس القزويني الراذ ، املطق : عبد السالم هارون، دار الفكر، ج 2 
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 .100ا املسيحية في جوهرها، جون ستوت، ععريب: نايب لالي، دار يوسف كمال لل باعة، ن  3 
 . 08ا سورة البقرة، اآلية  4 
 [.19/11ا يوحسا ]  5 
كسةسة الشهيد العظي  مارمر   القب ية ارر و كسية جملر اللديدة لتفسير الكتاب  ا تفسير إناي  يوحسا، مو ع 6 

 .070املقدس، ن 
 [.10/ 0ا يوحسا ] 7 
 . 090ا تفسير إناي  يوحسا، مو ع كسةسة الشهيد العظي  مارمر   القب ية ارر و كسية جملر، ن  8 
 [. 29/27.إناي  مات ] 9 
 .299ةسة الشهيد العظي  مارمر   القب ية ارر و كسية جملر، ن ا  تفسير إناي  مات، مو ع كس 10 
 [.0/19ا رسالة غ يوحسا ارولى غ ] 11 
 . 225ا تفسير رسالة يوحسا ارولى، مو ع كسةسة الشهيد العظي  مارمر   القب ية ارر و كسية جملر، ن  12 
 .101، ن 19ا املسيحية،  حمد شلبي، مكتبة النهنة امللرية، ط 13 
 ، جتلرف.150ا املسيحية في اإلسالم، إجراهي  لو ا، ن  14 
 . 81ا اليوم اآلىر جين اليهودية واملسيحية واإلسالم، د.  رج  جو الع ا، ن  15 
 . 09ا عقيدة الللب والفداء، محمد رشيد رضا، م بعة املسار، ملر، ن 16 
 . 01ا نفسه، ن  17 
مد ج  طاهر التسير البيروعي، تحقي : محمد عبد ر الشر او ، دار الاطو ا العقالد الو نية في الديانة السلرانية، مح 18 

 .07للنشر، ن 
 .195ا املسيحية ارهلية، جون ستوت، دار منشورات السفير، ن  19 
 [ . 7ا  00/2ا سفر إشعياء ]  20 
 [ .  10ا  0: 01ا سفر املزامير ] 21 
 . 190السقار، دار اإلسالم للنشر والتوذيع، ن  ا ه  ا تدانا املسيح على اللليب، مسقذ ج  محمود 22 
 [ . 02: 8ا إناي  يوحسا ]  23 
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 بناء مهارة التعبير الكتابي  عند تلميذ السنة الثالثة من التعليم االبتدائي
(نطةة  اللووةة ي  تتا  اللوة العربيةألاتحليل مضمون )  

Development the skill of written expression for the third year of primary school 

pupil (Analysis of the content of linguistic activities in the Arabic language 

book)  

  @gmail.com zolabss07 2جامعة سطيف ، (zahra baaissa)الزهراء بعيس ى.1
 2gmail.com b.7@mazouzجامعة سطيف  ، (abdelhalim mazouz)مزوز عبدالحليم.2

 20/2221/ 02: نشرتاريخ ال                                                  20/2221/ 20تاريخ القبول:              22/2221/ 11االستالم:  تاريخ

 

 ملخص: 
اللغة العربية لسنة الثالثة من التعليم  باللغوية لكتاسنتناول في هذه الورقة البحثية ، تحليل محتوى األنشطة       

أنه أهم أداة يتم من خاللها تدريب  اعتبار،وذلك بوصف الكيفية التي تم التعرض بها ملهارة التعبير الكتابي على  ياالبتدائ
التالميذ على ذلك ، وهذا باالعتماد على املنهج الوصفي واستعمال شبكة تحليل املضمون املعدة من طرفنا والتي تم 

 ي اللغة العربية لسنة الثالثة ابتدائي.      تحكيمها من طرف مجموعة من معلمي ومفتش 
 .الكتاب املدرس تحليل املحتوى ؛ السنة الثالثة من التعليم االبتدائي  فتاحية:مكلمات 

 
Abstract:  

In this research paper, we will analysis the content of the linguistic activities 
of the Arabic language textbook for the third year of primary education, by 
describing how the skill of written expression was exposed, as it is the most 
important tool through which students are trained on that, and this is based on the 
descriptive approach and the use of an analysis network The content returned by 
us, which was judged by a group of teachers and inspectors of the Arabic 
language for the third year of primary school. 

Keywords: Third year of primary education, textbook, content analysis. 
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 ة: ـــــــــــمقدم

شكل االطار املعرفي الذي تتبلور من خالله التعابير أربع مهارات أساسية ت  تتكون  اللغة من 
والتراكيب الكالمية، تنمو هذه املهارات في تتابع حسب ترتيب ظهورها الزمني في مراحل النمو اللغوي وهي: 

فق نظام االستماع ثم التحدث ثم القراءة ثم الكتابة، وال يستطيع الطفل اكتساب مهارة قبل االخرى إال و 
نشطة  اللغوية التي يتمكن منها  سير النمو املرحلي التتابعي، و تعتبر مهارة التعبير الكتابي من أعقد األ

، سواء ذلك على دالطفل بعد  التحاقه باملدرسة، وذلك بموجب سيطرته على عدد من املتغيرات في آن واح
فكار و نسجها في فقرات مهارات  صياغة األ الصرفي للجمل  و كذا تمكنه من -املستوى  التركيب النحوي 

الفكري، ولهذا التعبير الكتابي عملية معرفية معقدة   واالنسجام ونصوص متضامنة يميزها الترابط 
تحتاج إلى مجموعة من املهارات القاعدية التي ينميها التلميذ  في املدرسة، فحو يحتاج إلى قائد كفؤ يحدد 

مية ، ومنهجا متكامال يخطط له تسلسل عملية التعليم له األهداف ويوجهه خالل العمل ية التعليمية التعل 
على امتداد مساره األكاديمي، وبما يتناسب ومستواه الفكري، وكتاب يتدرب بواسطته على تطوير مهارته، 

سلوب مع املعلم. لهذا يلعب محتوى الكتاب  دور بالغ األهمية  في تدريب التلميذ على األ  ويتفاعل من خالله
الفكري السليم الذي يسمح له بدمج مكتسباته املعرفية املتعلقة باللغة، وتوظيفيها في وضعيات تواصلية 
مختلفة شفوية وكتابية، األمر الذي يجعل التلميذ ينخرط في جوهر  نشاط التعلم، وعليه تشكل 

ف لإلنتاجات اللغوية نشطة اللغوية مواقف اتصالية تدرب التلميذ على االستعمال الصحيح واملتكياأل
حسب ظروف الحال وأحوال املقام و متطلبات السياق الخطابي، لهذا من الضروري  للغاية احتواء 

 .اللغة توظيفالكتاب ملجموعة متنوعة من هذه األنشطة التي تسمح للتلميذ ب

 اإلشكالية:

عبر التعبير بشقيه اللفظي والكتابي عن قدرة التلميذ على استعمال جمل مت رابطة منطقيا ومتماسكة ي 
نحويا، تميزها الوحدة الفكرية واألناقة التعبيرية وتتوافر فيها الصحة اللغوية والهجائية، يلجأ إليه التلميذ 
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لتعبير عن مختلف مواقف الحياة التي يجد فيها نفسه محاورا، مفسرا، ومستفهما.لهذا فإن الدور 
بفعالية في العمليات  التواصلية االجتماعية كالحديث الوظيفي للغة هو تمكين مستعملها من االندماج 

والحوار و املناقشة. وحتى يتمكن املتكلم من ذلك عليه أن يتدرب لتحسين فاعليته الخطابية، والتي من 
غير املمكن أن تتحقق إال عن طريق التدريب والتدريب املستمر الذي يكون بواسطة مجموعة من الخبرات 

 ة ممنهجة، تجمع في وثيقة واحدة تسمى الكتاب املدرس ي.املنظمة  بطريقة علمي
الوعاء الذي يحتوي املادة التعليمية التي تعتبر وسيلة من وسائل املهمة لتحقيق  ويعتبر الكتاب املدرس ي
خبرات يوفر مستويات عالية من العلى أنشطة تثري املعارف و  الحتوائه، وذلك أهداف املنهاج التعليمي

في اطار يضمن له  التفاعل بطريقة اجابية مع املادة الدراسية، تزيد من فضوله و تحفيز رغبته 1التعليمية
 في مشاركة زمالئه ومعلمه.  

إلى مهارات  تجزئتهاوما يقصده علماء الديداكتيك بالبناء املتسلسل  للكفاءة عند املتعلم ، هو أن يتم 
ريب الذي يسمح لها في النهاية من أن تصبح مهارات فرعية قاعدية، والعمل على تطويريها عن طريق التد

أكثر تطورًا  تظهر في شكل مؤشرات سلوكية قابلة للمالحظة والقياس منتظرة من املتعلم في نهاية الحصة، 
مية.  هي في األساس أهداف ختامية للعملية التعليمية التعل 

ر تعقيدا، إذ  تتبلور  من خالل سيرورات والحال نفسه بالنسبة  ملهارات اللغة الشفوية واملكتوبة األكث
معرفية ملهارات قاعدية تتطور تحت تأثير ات املحيط األسري واالجتماعي، لتصبح فيما بعد مهارات 

 (.la compétence langagièreتواصلية أكثر فاعلية وتركيبا، تسمى الكفاءة  اللغوية)
ذلك ألنه يعكس ما حرزه من تقدم في ، ة عند التلميذلغويعتبر التعبير الكتابي أرقى ما تصل اليه مهارات ال

 2 الغاية النهائية التي ينبغي أن يصل إليها متعلم اللغة وباعتبارهامهارات وفنون اللغة األخرى 
و تمثل خصوصية السنة الثالثة من التعليم االبتدائي ، في كون العملية التعليمة فيها تعرف تغير نوعي في 

امية للغة العربية، حيث تتطور أداءات التلميذ فيها  في ميدان التعبير الكتابي إلى أهداف الكفاءات الخت
توظيف املكتسبات املعرفية والوجدانية واللغوية في تحرير نصوصا متوسطة الطول منسجمة يغلب عليها 

 اآلتي:وبناءًا على ما سبق ذكره جاءت هذه الدراسة لإلجابة على التساؤل الرئيس ي  0 النمط السردي
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مهارة لبناء كتاب اللغة العربية لسنة الثالثة من التعليم االبتدائي على األنشطة اللغوية  يحتوي هل 
 ؟ التعبير الكتابي

 وتندرج تحت هذا التساؤل التساؤالت الجزئية التالية:
هارة ملكتاب اللغة العربية لسنة الثالثة من التعليم االبتدائي على األنشطة اللغوية  يحتوي هل 

 البناء الظاهري لتعبير الكتابي؟

هارة ملكتاب اللغة العربية لسنة الثالثة من التعليم االبتدائي على األنشطة اللغوية  يحتوي هل 
 اإلنشاء الذهني  لتعبير الكتابي؟

 ولإلجابة عن التساؤالت السابقة تم صياغة الفرضيات اآلتية: 
 

 الفرضية العامة:
مهارة الالزمة لبناء لسنة الثالثة من التعليم االبتدائي على األنشطة اللغوية  كتاب اللغة العربية يحتوي 

 التعبير الكتابي
 الفرضيات الجزئية:

مهارة الالزمة لبناء كتاب اللغة العربية لسنة الثالثة من التعليم االبتدائي على األنشطة اللغوية يحتوي 
 .البناء الظاهري لتعبير الكتابي

مهارة  الالزمة لبناء اللغة العربية لسنة الثالثة من التعليم االبتدائي على األنشطة اللغوية يحتوي كتاب
 .تعبير الكتابيللاإلنشاء الذهني 

 تتمثل أهمية هذا البحث في العمل على:  :دراسةأهمية ال
 .تحليل كفاءة التعبير الكتابي للتعرف على املهارات املتصلة بها 

  اللغوية وطبيعة الخبرات املعرفية املتصلة بالتعبير الكتابيالتعرف على األنشطة 

 تحديد الحاجات الالزمة لتنمية وتطوير التعبير الكتابي 

 .التعرف على الترتيب املناسب لخطوات البناء املعرفي ملهارة التعبير الكتابي 
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 هارة املساعدة على إظهار مبادئ العملية التدريسية التي تساعد على تعليم التالميذ م
 التعبير الكتابي.

  .الكشف على أسس وعوامل بناء وتطوير مهارة التعبير الكتابي 
 إلى:  ورقة البحثيةال هنهدف من خالل هذ :دراسةأهداف ال

 نشطة اللغوية في كتاب اللغة العربية من التعليم االبتدائي لبناء الكشف عن توفر األ
 مهارة البناء الظاهري للتعبير الكتابي.

  لبناء  بتدائياال نشطة اللغوية في كتاب اللغة العربية من التعليم عن توفر األالكشف
 نشاء الذهني للتعبير الكتابي.مهارة اإل

 تحديد املصةلحات: -0

(: أداء لغوي كتابي رمزي يعطي دالالت متعددة، تراعى فيه  l’expression écriteالتعبير الكتابي ) 1-1
نظره، وسببا في حكم  فكر االنسان ومشاعره، ويكون دليال على وجهة القواعد النحوية املكتوبة، يعبر عن

 0الناس عليه.

تعبير عن ما تمكن الفرد من استعابه وتمثله   :(structure de la connaissanceالبناء املعري  ) 0-2
 5ذهنيا، بحيث تنظم هرميا مكونات فرعية تسير  من البسيط إلى املركب. 

أحد أدوات املنهاج املدرس ي، ويعتبر وسيلة تعليمية تربوية  (:le manuel scolaireالكتا  املدرس ي ) 0-2
منظمة ومخطط لها بدقة، يحتوي على مجموع الخبرات التعليمية املقررة، واألنشطة الصفية وال صفية 

و تسهل  التي يتفاعل معها التلميذ لتحصيل املعرفة بنفسه، وهذا بتنمية مهاراته في مجال ما وإثارة تفكيره،
 0عليه عملية التعليم بطريقة سلسلة ممتعة
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ويقصد بها التدريبات املختلفة التي يتم من خاللها (: Les activités langagièresاألنطةة اللووةة ) 0-4
ر عن نفسه أو للغة الشفوية والكتابية بطريقة عملية موجهة يقوم بها التلميذ لتعبيااستخدام وممارسة 
 7لتفاعل مع اآلخرين.

املستوى الثالث من املرحلة االبتدائية،  (:ème année primaire2من التعليم ابتدائي ) 2السنة 0-9
تهدف إلى تثبيت وترسيخ املكتسبات الّلغوية املحقّقة في السنتي األولى والثانية، دعم وإثراء هذه املكتسبات 
بالتوسيع في تناول املفاهيم واملعطيات، باإلضافة إلى تدريب املتعّلمين على التحكم في مختلف طرائق 

 8ا وإعادة صياغتها شفويا وكتابيا.عالجتها، وتنظيمهالبحث عن املعلومات وم

  :طار النظري للدراسةاإل   -2
 :الدراسات السابقة -2-0

(، بعنوان قراءة تحليلية في محتوى كتاب اللغة 2218دراسة زكور نزيهة و غليوس صالح ) -
العربيةالسنة الثالثة ابتدائي، حيث خلصت الدراسة إلى مجموعة من املالحظات بعضها سلبية 

نتاج الكتابي، اهمال التمارين ومن بين املالحظات السلبية نجد: غياب اإل  ايجابيةواألخرى 
 9كتابي واحد في املقطع. وإنتاجدماج تأجيليها لنشاط اإل  الكتابية و

صالحات التربوية في الجزائر ومدى استفادتها من نتائج ( بعنوان اإل 2219دراسة صورية جغبوب ) -
البحوث اللسانية الحديثة في تعليم اللغة العربية السنة الثالثة ابتدائي عينة، حيث استخدمت 

معلمي اللغة العربية لسنة الثالثة ابتدائي حول رأيهم في مدى الباحثة استبانة لرصد استجابة 
فاعلية املقاربة النصية في تدريس أنشطة اللغة العربية قسم السنة الثالثة ابتدائي، وكذا رأيهم 
في محتوى الكتاب املدرس ي ومساهمته في تفعيل نظريات املقاربة بالكفاءات في تعليم اللغة 

إلى مجموعة من النتائج أهمها، توظيف أساتذة غير مكونين  العربية، وقد خلصت الدراسة
تكوينا قاعديا في اللغة العربية أدى إلى عدم التحكم في استعمال اللغة والجهل بتطبيق مناهج 

باملعايير  واألساتذةتدريسها، حيث تبقى املقاربة بالكفاءات مرهونة بمعرفة إملام املؤطرين 
 12ي يخضع لها النص. تالنصية ال
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نشطة كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي، أنسعى من خالل دراستنا الحالية إلى تحليل مضمون 
تناولت تحليل الكتاب طار، وقد ركزت جل الدراسات التي وحسب علمنا لم نجد دراسات سبقتنا في هذا اإل 

الية تحليل أنشطة نما نحاول من خالل الدراسة الحيوتحليل النصوص وكيفية عرضها، بعلى الشكل 
على أساسيات املناسبة لبناء مهارة التعبير  البحث عن نسبة احتوائهالكتاب املدرس ي ملادة اللغة العربية و 

 الكتابي، وهذا بطريقة موضوعية متخذين أسلوب تحليل املحتوى حتى يكون التحليل علمي وموضوعي.
 مهارة التعبير الكتابي: خصائص -2-2

مالئي دورًا كبيرًا املكتوب، وللرسم اإل  فكار من شكلها املنطوق إلى شكلهاطريقة لنقل األ تعتبر  الكتابة أهم 
في ذلك، فحتى يتم ايصال األفكار واملعلومات بشكل صحيح، يجب أن تضبط الكتابة وفق إطار الجملة 

رة الكتابة العربية، بشكل يضمن ظهور الرسم والترميز  واملعنى في نسق واحد، لهذا يمكن القول أن مها
طار كري  إتخضع لتنظيمين أساسيين هما: التنظيم الفكري، والتنظيم الكتابي، بحيث يعتبر التنظيم الف

فكار ، ودقة التعبير داء الذهني تخضع من خالله الكتابة لعمليات التسلسل الفكري، و ترتيب األ من األ 
الكتابة، في حين يشكل التنظيم الكتابي، وسالمة العبارة الدالة عليه، حتى يظهر بوضوح املوضوع محل 

فكار في شكلها املرسوم، فتخضع فيه للنظم والقوانين النحوية والصرفية للغة الحدث التي تظهر عليه األ 
 واألساليبالعربية وال بد للكاتب من خالله أن يساير املعايير اللغوية التي تحكم املفردات والتراكيب 

  11.التحريرية
 الكتابة العربية بجملة من الخصائص تجعلها مميزة وصعبة في نفس الوقت هي: تتميز  وعموما

 .تشابه في رسم بعض حروفها 

  موضعه من الكلمة. ختالفاباختالف صورة الحرف 

 .اختالف النطق عن الكتابة 

  مالء.في قواعد اإل  ختالفاال 

  مالء وتعقدها.كثرة االستثناءات في اإل 

  الصرف والنحو.مالء بقواعد ارتباط قواعد اإل 
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 .12صعوبة ضبط الحركات العربية الرتباطها بالضبط النحوي والصرفي 

 
 عوامل بناء وتةوةر مهارة التعبير الكتابي: 2-2 

عبر عن العامل بالسبب أو الباعث لحدوث األشياء، بالنسبة ملهارة التعبير الكتابي هناك عدة مصادر  ي 
عليها في تحفيز التالميذ على الكتابة، وهي من أساسيات تعليم التعبير الكتابي، وقد عبر عنها  عتماداال يجب 

ختص ي الديداكتيك في العوامل التي تتحكم في مهارة التعبير الكتابي.  (21)أنظر الشكل رقم م 
ج والكتاب أ.العوامل البيداغوجية:  وتشمل أساليب تدريس التالميذ من طرف املعلم، باإلضافة للمنها

 ساليب البيداغوجية نجد:املدرس ي، حيث  يشكل ذلك الطريقة املتكاملة في تعليم  اللغة، ومن بين األ 
 .استغالل املناسبات الدينية والقومية والوطنية للكتابة والتعبير عنها 

  .تدريب التالميذ على تقويم أدائهم ذاتيا، والعمل باملجموعات لتطوير التفكير الجماعي لديهم 

 .تشجيع الطلبة على استخدام اللغة العربية الفصيحة 

 .بناء برامج عالجية لتطوير مهارة الكتابة لدى الطلبة 

  10فكار بشكل جماعي للقيام باألنشطة اللغوية.تنشيط عمل املجموعات لتطوير األ  

معجمه لغوية :  يتعلق األمر هنا بما يمتلكه التلميذ من مخزون مفرداتي في  –ب. عوامل معرفية 
الذهني، باإلضافة لطريقة تنظيمه لهذا املعجم أثناء التعبير الكتابي، لهذا فإن هذا العامل يرتكز  على 
الكيفية التي يرافق فيها الراشد )املعلم( التلميذ من أجل تعليمه وتوجيهه لألسلوب األمثل لتنظيم 

ن يصبح مستقل بذاته، وهذا ما يعرف عملياته الذهنية التي تبني تفكيره أثناء الكتابة، وتساعده على أ
 10(أو االدراك الذاتي.la métacognitionبتنظيم عمليات ماوراء املعرفة )

ت. عوامل وجدانية: تشمل العوامل الوجدانية كل من الدافعية واالتجاه وامليل والرغبة في التعلم، وهي 
ذات تأثير مباشر في العملية التعليمية وفي العناصر املكونة لها، فالجوانب املعرفية واملهارية تحتاج ملن 

هي التي تدفع باملتعلم وتوجه سلوكه يعززها ويدعم اكتسابها، وهنا تتدخل العوامل الوجدانية في ذلك، ف
 15وتحفزه على أداء أفضل وتحصيل أعلى. 
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وقد ركز  العالم بلوم على أهمية ايجاد املوقف الشعوري االيجابي لدى املتعلم لتعزيز دافعيته نحو 
 10يم الوضعيات التعليمية التعلمية.التعلم، واعتبر ذلك من أساسيات تصم

ول إلى مستوى الئق من الحالة الوجدانية التي تمكنه من إتاحة القدرة وحتى يتمكن املتعلم من الوص
العقلية الستقبال املثيرات التعليمية وتحقيق استجابات موجبة لهذه املثيرات، هناك العديد من 

من بينها: التحدث بصوت هادئ ومسموع ، عدم االسراع في الكالم لسهولة ، االعتبارات التي يجب مراعتها
 17ة الجو املناسب للقراءة والتعلم.دراك، تهي الفهم واال 

 ( وجداني ايجابي لدى التلميذ: un feedbackومن أسباب حدوث رد فعل )
 .قدرة املعلم على إقامة عالقة دعم وثقة بينه وبين التالميذ 

 .استعمال األساليب التي تثير الفضول والدافعية عند املتعلم 

  ومساعدته في التفوق على اخفقاته.منح الثقة للتلميذ في قدراته 

 .ربط تطبيقات التعلم بحاجاته 

 .تكييف حجم ونوع التدخالت واملساعدات املقدمة للتالميذ بما يتوافق واحتيجاتهم 

 .االهتمام باملناخ العالئقي ملجموعة الصف 

 تركيز املعلم على نفسه فقط وعلى املعارف التي ينقلها بل االهتمام أكثر بنوعية العالقات  عدم
 18الوجدانية التي تربطه بتالميذه. 

 : عند التلميذ أنواع األنطةة التي تساعد على بناء مهارة التعبير الكتابي 2-4
مهارات التعبير الكتابي، وحتى تكون  تبقى األنشطة اللغوية هي الوضعيات التدريبية األكثر مالئمة لتطوير

 زلالنجان يتفاعل معها التلميذ، يجب أن تثير فيه الرغبة والدافعية نشطة ذات مغزى وقابلة أل هذه األ
 نشطة التي اقترحها معلمي وأساتذة تعليم اللغة العربية ما يلي: وتشعره باملتعة أثناء القيام بها، ومن بين األ

 الحياة بأسلوب يغلب عليه طابع التقرير، مثال كتابة رسالة، طلب،  أنشطة التعبير عن مواقف
 إعالن، الفتات

 .تشجيع التالميذ للتعبير عن الذات واملشاعر واألحاسيس 
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 . 19تنمية مهارات القراءة 

 .أنشطة التعبير عن الصور أو النقودأو الطوابع البريدية، وصف الطيور والنباتات 

 اتمام الجمل وادخال الكلمات، أو ترتيب العبارات. أنشطة االجابة عن االس لة، أو 

  تشجيع التالميذ على تسجيل مذكراتهم اليومية، ونشاطاتهم وتجاربهم وأعمالهم في املدرسة
 وخارجها، ويدونون فيها خواطرهم الشخصية عن كل مشاهداتهم.

 ... 22أنشطة التلخيص، مثال قصة ، حادث 

 21.لجمع، ومن أسلوب الوصف إلى األمرأنشطة التحويل مثال من املفرد إلى ا 

 .أنشطة تكملة القصص الناقصة وتطويل القصص املوجزة 

 .22تحوير القصة إلى حوار تمثيلي  

 أنشطة إعادة ترتيب مفردات معطاة لتكوين جملة أو جمل مفيدة 

 .إعادة ترتيب جمل لتكوين معنًا مترابط 

  وكذلك إجابة عن أس لة لم ترد في الكتاب وورد س لة الواردة في درس القراءة كتابيا إجابة على األ
 20معناها في الدرس.

بما في ذلك مواضيع التعبير -ضرورة ربط مشاريع التعلم ل نفقد أشار العديد من التربويي وإجماالو 
التالميذ وميولهم، كما يجب تعزيز مشاريع العمل الجماعي واستعمال أنشطة حل  باهتمامات –الكتابي 

 20املشكالت العملية ، هذا ألن الطفل يتعلم أكثر عندما ترتبط مواضيع التعلم بواقعه. 
 اإلجراءات املنهجية للبحث:  -2

اللغة العربية للسنة الثالثة  تحليل مضمون األنشطة اللغوية في كتابل منهج البحث وأدواته: 2-0
استعنا باملنهج الوصفي، وطريقة تحليل املحتوى، وهي من الطرائق املالئمة التي تستخدم  بتدائيا

 25.  مرئيةالوصف الكمي ملضمون مواد مقروءة أو مسموعة أو 

س، فقد تكرار املوضوع محل البحث كأداة للقياتسجيل كمي لأساسا على  وبما أن تحليل املضمون يقوم
وهذا  جرائية للمهارات الفرعية التي يقوم عليها التعبير الكتابي،للتعريفات اإل  صنافةقمنا بتصميم 
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ها نوعرض إلى كتب املهارات اللغوية ومهارة التعبير الكتابي وحدد مهارات التعبير الكتابي في صنافة ستنادباال 
االبتدائي، تتوفر فيهم خصائص تؤهلهم لذلك سيتم على مجموعة من معلمي ومفتش ي اللغة العربية في 

 (، بهدف تحكيم الصنافة املستعملة في تحليل املحتوى.21عرضها في الجدول رقم )
للتأكد من صالحية صنافة التحليل فقد تم حساب  :الخصائص السيكومترية لصنافة التحليل 2-2

 الصدق والثبات بعدة طرق هي كاألتي:
 صنافة التحليل بطريقتين وهذا من خالل:تم حساب صدق  الصدق: .أ

  صدق املحتوى: تم عرض صنافة التحليل على مجموعة من األساتذة املحكمين من ذوي الخبرة
( أساتذة محكمين )أنظر 28من معلمي ومفتش ي مرحلة التعليم االبتدائي، والذي قدر عددهم بــ)

 (22الجدول رقم 

 عريفات اإلجرائية على عينة استطالعية مكونة من تم تطبيق صنافة التتساق الداخلي: صدق اإل
( معلمًا ومعلمة ومفتشًا بمرحلة التعليم االبتدائي، من خارج أفراد عينة الدراسة األساسية، 08)

)أنظر ( بين درجات كل بند والدرجة الكلية. Pearsonوتمَّ حساب معامل ارتباط بيرسون )
 (.20الجدول رقم 

 صنافة التحليل من خالل:الثبات:  تم حساب ثبات  .ب

 عند مستوى الداللة  الثبات دال معامل ألفا كرونباخ للتناسق الداخلي:  اتضح أنَّ معاملα 
وضح معامل ألفا كرونباخ للتناسق الداخلي: 20رقم (، والجدول 2.21)  ي 

  معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية:  اتضح أنَّ معامل الثبات دالة عند مستوى الداللة
α (2.21 والجدول ،) ( 25رقم)  وضح معامل  . الثبات بطريقة التجزئة النصفيةي 

 ساليب االحصائية املستخدمة ي  الدراسة:األ   2-2
 النسب املئوةة :  .أ

  
 

 عدد التكرارات للمهارة الواحدة

011×                                                                          النسبة =  

 العدد الكل  للمهارات
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 :  Spssالنظام اإلحصائي  .ب

 (10:)أنظر الجدول رقم نتائج البحث 2-4
مرة في الكتاب  80 تظهر نتائج الجدول أعاله أن أنشطة مهارة توظيف قواعد النحو و اإلعراب قد تكرر ت  

من مجموع مهارات البناء الظاهري، ومن األنشطة التي  %07.72املدرس ي لسنة الثالثة ابتدائي بنسبة 
وجدناها تحت هذه الف ة: أنشطة فهم املنطوق وفيها توظيف الصيغ، أنشطة التراكيب النحوية والصيغ 

، أتعرف على الفعل، أكتشف و أستعمل املذكر واملؤنث في سماال الصرفية مثال ذلك أنشطة أتعرف على 
من مجموع أنشطة  % 05.92نشاط بنسبة  79طة ثراء املفردات بمعدل بينما تكررت أنش، 10الصفحة 

مهارة البناء الظاهري للتعبير الكتابي، وتظهر هذه األنشطة من خالل أنشطة كلماتي الجديدة، جد املعنى 
، بالنسبة 80لكل مفردة، اختر املعنى، جد الضد، بعض أنشطة أثري لغتي كما هو الحال مثال في الصفحة 

من املجموع االجمالي ملهارة  % 2.99وضع عالمات الترقيم، فقد تكرر النشاط مرتين فقط بنسبة ملهارة 
، أما بالنسبة ملهارة توظيف الجمل االسمية 122و  12البناء الظاهري، وهذا في كل من الصفحتين 

، 00ص  ، و من أنشطتها أتعرف على الجملة الفعلية%0.00مرة بنسبة  10والفعلية فقد تكرر نشاطها 
، ومن  %8.17مرة بنسبة  17فقد تكررت  اإلنشائيةمهارة التنويع في توظيف األساليب ، أما أنشطة 70، 07

أنشطتها استعمال جمل تحتوي على الشكر، االستفهام، األمر، الوصف، االستثناء، التمني، ومن أمثلة 
ة ملهارة التنويع في توظيف أدوات مثال، بالنسب 85، 00، 07، 20، 17، 12هذه األنشطة ما نجده في صفحة 

، من بين أنشطتها: أكتشف وأستعمل االسماء %12.87مرة في الكتاب وبنسبة  20الربط فقد تكرر نشاطها 
مثال، أما بالنسبة ملهارات االنشاء الذهني فنجد أن أنشطة مهارة تهذيب  97و  88املوصولة في الصفحة 

ن مجموع املهارات الكلي، ومن أنشطتها الحظ الصور وتحاور م %01.91مرة بنسبة  92الفكرة فقد تكررت 
، انشطة 97، أنشطة كون جمل تستعمل فيها صيغ ص 9مع زميلك مستعمال )النصف......( في الصفحة 

نشاط عبر عن الصور، وقد تكررت أنشطة مهارة توسيع   127االنتاج الشفهي  كما هو الحال في صفحة 
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من املجموع الكلي ملهارات االنشاء الذهني للتعبير الكتابي، ومن أمثلة  %21.27مرة بنسبة  02الفكرة 
، أنشطة أقرأ وأفهم، االجابة عن أس لة مثال في الصفحة 111أنشطة هذه املهارة أنتج شفهيا في الصفحة 

، من أنشطتها %10.12مرة بنسبة  07، أما مهارة ربط األفكار فقد تكررت أنشطتها 128، 115، 121، 110
، أو عبر عن املشاهد مستعمال أدوات الربط 115ر مستعمال صيغا كما هو الحال في نشاط صفحة أعب

 20،  بالنسبة ملهارة ترتيب األفكار وتسلسلها فقد تكررت أنشطة هذه املهارة 102كما هو الحال في صفحة 
ا في شكل قصة كما ، ومن أمثلة أنشطتها: نشاط رتب الصور واألحداث واكتبه%8.25مرة في الكتاب بنسبة 

، أما مهارة استخدام داللة 107دماج في الصفحة ، نشاط اإل 125هو الحال في نشاط مشروعي في الصفحة 
، ومن أمثلة نشاطها كون جمال على املنوال اآلتي، عبر %12.00مرة بنسبة 02السياق فقد تكررت أنشطتها 

أما مهارة إعادة صياغة الجمل فقد تكررت ،  128تية مستعمال لو و لوال في الصفحة عن املشاهد األ
، ومن أمثلة أنشطتها إستخرج من النص إحدى أخوات كان ووظفها في %11.00مرة بنسبة  02أنشطتها 

، 97سماء املوصولة إلى مؤنث كالتالي في الصفحة ، نشاط أحول األ 92جملة من إنشائك الصفحة 
، ومن أنشطتها % 0.50مرات بنسبة  12تكرر نشاطها  وبالنسبة ملهارة التخيل أو توقع أحداث مغايرة فقد

 ، أنشطة 127نشاط أنتج كتابيا: تخيل نهاية لقصة ماهر والعصفور صفحة 
 
نتج شفهيا كما هو الحال في أ

 120شاهد الصورة وأحكي القصة التي ترويها وتخيل نهاية لها، النشاط في صفحة  119نشاط الصفحة 
عبر شفهيا: عبر عن املشاهد ا

 
تية متخيال نهاية لهذه القصة، بالنسبة ملهارة التلخيص فلم يحتوي ألأ

 الكتاب على أي نشاط يبني هذه املهارة. 
 مناقطة: 9.2

ساسية لبناء مهارة التعبير الكتابي استنادا مما تم عرضه من خلفية نظرية في كل ما يتعلق باملهارات األ 
على الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية للسنة الثالثة  باإلطالعنشطة التي تساعد على ذلك، وكذا وأهم األ

حصائية مات السنة الثالثة ومن خالل البيانات اإل من التعليم االبتدائي واملنهاج واملخطط السنوي  للتعلً 
نشطة املتحصل عليها بعد تحليل كتاب اللغة العربية املدرس ي، وجدنا أن الكتاب يحتوي على أهم األ

غوية التي تبني مهارة التعبير الكتابي، وهذا ما يجعلنا نتحقق من صحة الفرضية العامة التي تنص على الل
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الالزمة لبناء كتاب اللغة العربية لسنة الثالثة من التعليم االبتدائي على األنشطة اللغوية  يحتوي أنه: 
ن الكتاب قد راعى التدرج في بناء املهارات الفرعية، فوجدنا أ، وما الحظناه كذلك هو مهارة التعبير الكتابي

على االسم والفعل والحرف، ات بناء الجملة وهذا بالتعرف يسالخاصة بالتعرف على أسا باألنشطةنه بدأ أ
مضارع،  نشطة التي تعرف باملفرد والجمع، وأنشطة للتعرف على أزمنة الفعل من ماض ي حاضر ووكذا األ

سماء مع األنشطة التي تعرف بقواعد الصرف واإلمالء ومثال على ذلك كيفية كتابة التاء في األ هذا باملوازاة 
املوصولة التي تسمح للتلميذ بالربط بين عناصر الجملة لتكوين  باألسماء، وكذا أنشطة خاصة واألفعال

ما الحظناه في  إلى أنشطة للتعرف على أنواع الجمل وهذا يالتدريج نتقالاال سالسل نحوية سليمة، ثم 
نشائية كاالستفهام والتعجب ساليب اإلنشطة املتعلقة بمهارة توظيف األ الشق الثاني من الكتاب وهي األ

والنفي، وما الحظناه بالنسبة ألنشطة مهارة توظيف عالمات الترقيم فقد كانت قليلة جدا وقد اقتصرت 
ة الترقيم املوجودة في نهاية بعض الجمل على نشاطين فقط، إال أن أنشطة الكتاب كانت تذكر بنوع عالم

كتاب اللغة العربية لسنة يحتوي نشائية كاالستفهام والتعجب وهذا ما يسمح لنا بالحكم على أنه اإل
، مهارة البناء الظاهري لتعبير الكتابيالالزمة لبناء الثالثة من التعليم االبتدائي على األنشطة اللغوية 

نشاء الذهني التي تقوم باألساس على بالنسبة ملهارة اإل ،األولىضية الجزئية وبالتالي التحقق من صحة الفر 
ه املعرفية التي يستخدمها عقله علوماتمترتيب  عمليات التنظيم الفكري للتلميذ، وكيفية تدريبه على

العربية قد احتوى الكتاب املدرس ي للغة بالخصوص أثناء التعبير الكتابي، فو سب املوضوع األساس ي لها ح
نشطة على أنشطة تدرب على تحليل األفكار وتقسيمها ونجد ذلك خاصة في أنشطة أقرأ وأفهم، فهذه األ

 جاستنتاس لة بشكل يسمح للطفل بتحليل األفكار وتقسيمها إلى أفكار أصغر، ومن ثم تقوم على طرح األ 
نتج شفهيا هذه األ

 
شاهد وأتحدث، أ

 
شطة تدرب مهارات التلميذ على نالعالقة التي تربط بينها، أنشطة أ

، أنشطة اإلدماج كذلك من ربط املعلومات ببعضها ودمج األفكار إلنتاج أفكار جديدةالتركيب وهذا ب
نشاء صور ذهنية ملختلف املعاني املتضمنة في الحديث، مما إنشطة التي وجدناها تدرب التلميذ على األ

ي املختلفة ببعضها البعض، أخرى ربط املعانيسمح له بربط الكلمات بمعانيها من جهة ومن جهة 
نشاء صور ذهنية وهذا إتدريبه على كما حسب داللة السياق،  توالعبارااستخدام املفردات اللغوية 
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بالتخيل وتوقع أحداث مغايرة عن تلك التي تحكيها الصور ومشاهد الكتاب، إال أننا لم نسجل أي نشاط 
وهي من املهارات التي تسمح للتلميذ بالتعبير عن معان كثيرة فيما يخص مهارة التلخيص أو التقليص 

وهذا يرجع ربما  واالقتصار ختزالواال ظهر قدرته على التقليص خالل باملعنى، مما ي  بألفاظ قليلة دون اإل 
لكون هذه املهارة تحتاج املزيد من التدريب ومستوى أعلى من التحكم في مهارات التفكير من تذكر، 

ربط واستنتاج، إال أنه الغالب على أنشطة الكتاب املدرس ي تساعد في بناء مهارة التعبير  تحليل، تركيب
كتاب اللغة العربية الكتابي، وهذا ما يجعلنا نتحقق من صحة الفرضية الجزئية الثانية التي تنص على أن 

تعبير للرة اإلنشاء الذهني مها الالزمة لبناء على األنشطة اللغوية يحتوي  لسنة الثالثة من التعليم االبتدائي
 .الكتابي

إن املأزق الذي وقعت فيه وزارة التربية والتعليم أثناء تطبيقها لبيداغوجيا التعليم من وجهة نظرنا 

سلوب في تعليم مهارة التعبير الكتابي، و إنما في الكيفية التي يتم بها بالكفاءات ليس في التنظير لهذا األ 

يس، و تحويل هذه املقاربة إلى ممارسات واقعية وفعلية ليس في املناهج أجرأة هذا األسلوب في التدر 

من طرف املعلم، الذي يجهل في  غرفة الصفوالكتب فقط، بل في الطريقة التي يتم بها تجسيد ذلك في 

ونحن في ذلك  الكثير من األحيان املمارسات الصفية التي تعينه على تحقيق األداء البيداغوجي الفعال،

التي ترجع سبب ضعف نطاط التعبير الكتابي إلى  (2105صورةة جوبو  )لع الدراسة السابقة نتفق م

توظيف أساتذة غير مكونين تكوةنا قاعديا ي  اللوة العربية أدى إلى عدم التحكم ي  استعمال اللوة »

ةن والجهل بتةبيق مناهج تدريسها، حيث تبقى املقاربة بالكفاءات مرهونة بمعرفة إملام املؤطر 

املالحظات التي قدمها مفتش ي ومعلمي  وفيما يلي أهم،«ي يخضع لها النصتواألساتذة باملعايير النصية ال

 السنة الثالثة من التعليم االبتدائي حول أسباب تدني مهارة التعبير الكتابي عند تلميذ السنة الثالثة  : 

 يتجاوز  أال تستلزم بالكفاءات املقاربة أن حين في 02 إلى 02 من يتراوح حيث الدراس ي الفوج حجم -

 .تلميذ 22 الفوج حجم
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 .دقيقة 05 مدة في اخرى  إلى مادة من املعلم ينتقل حيث الكفاءة لبناء الوقت كفاية عدم -

 .اللغوية األنشطة وقلة الوقت لتطبيق املدرس ي الكتاب في النصوص كثافة -

في عدم تمكنه من التعبير الكتابي صعوبة القراءة وعدم استرسالها عائق أمام التلميذ وسبب  -

 انتباه يشتت مما القراءة للنصوص املصاحبة الصور  كثرة لهذا املستوى. هذا من جهة و كذا

 الطفل من جهة أخرى.

 .القسم في املكتسبات فحص من املعلم تمكن عدم -

 افتقار التلميذ لرصيد لغوي بسبب رداءة النصوص التي في الكتاب. -

الكتابي في السنة الثالثة متنوعة منها: عدم استخدام استراتيجيات و أساليب مشكالت التعبير  -

فعالة لتدريس مهارات التعبير الكتابي، عدم تخصيص وعاء زمني كاف أسبوعيا لتدريس التعبير 

 سواء في حصص التدريب أو التحرير)اإلنتاج( أو التصحيح )التقويم(.

ية وهذا املفهوم غائب  مغيب يرجع لعدم تمكن التعبير الكتابي في األصل هو وضعية إدماج -

 حقيقي تكوين يوجد ال ) األستاذ من جدر الرافد أال وهو التدريس وفق املقاربة بالكفاءات

 .( املعلم عند الكفاءة بناء كيفية/ نظري  تكوين) بالكفاءات للمقاربة

 بعض مواضيع التعبير في السنة الثالثة ابتدائي ال توافق املنهاج. -

 أغلبها على التعبير على شكل فقرة. تركز -

 ال تراعي التدرج من السهل إلى الصعب. -

 ال يتم احترام حجم املنتج املحدد في املنهاج في كراس النشاطات )أتدرب على التعبير الكتابي(. -

 ال يتم احترام أساليب التدريب على اإلنتاج الكتابي. -
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 ن األولى و الثانية.ال يتم االهتمام بنشاط التعبير الكتابي في السنتي -

 غالبا ال يتم الربط بين التعبير الشفهي و الكتابي. -

 ة:ـــــــــــخاتم
الكتاب املدرس ي أهم وسيلة تساعد املعلم على بناء املعرفة اللغوية عند التلميذ، كونه يحتوي 

مية تدريبة تمكنه من بلوغ األ  بناءًا على أسس هداف الختامية للمهارات اللغوية، وهذا على وضعيات تعل 

ونظريات البناء املعرفي عند الطفل وحسب املقاربات الحديثة في التعليم، لهذا فإن الكتاب املدرس ي حتى 

وتربوية، واستنادا  و نفسية واللغوية يحقق الغاية التي وضع من أجلها يجب أن يخضع بناءه ملعايير ثقافية

أنشطة كتاب اللغة العربية لسنة الثالثة من  إلى ما توصلت إليه نتائج دراستنا حول تحليل مضمون 

التعليم االبتدائي يمكننا القول أنه قد احتوى على املوارد الضرورية التي تدرب مركبات مهارة التعبير 

الكتابي، إال أن لجنة التنسيقة للكتاب لم توفق كثيرا  في طريقة عرض املحتوى املعرفي الذي يتضمنه 

 من( Les relations spatiales) الفضائية والعالقات البصري  الفضائي ظيمالتن جانب في خاصة الكتاب،

 تم التي واأللوان واألحجام الصفحة مساحة احترام في وهذا والحصر، واملسافة والجسامة التجاور  حيث

 قد التي الرقيقة والكتابة الصغيرة والصور  بالرسوم مكتظة صفحاته جاءت النصوص، حيث عرض بها

 أن نرى  للصور  وبالنسبة منها، الطفل يمل قد ما نوعا طويلة النصوص أن كما األطفال، أعين تجهد

 وهذا واضحة غير الصور  االحيان بعض وفي فيه مبالغ بشكل مزخرف وهو منها، الكثير على احتوى  الكتاب

 تؤثر التي وانتظام وبساطة وحجم شكل من البيداغوجية الصورة معايير ذلك في يراعى ولم حجمها لصغر

 البصر، كضعف خاصة حاجات لديهم منهم البعض أن و خاصة األطفال طرف من إدراكها في كبير بشكل

 لم الكتاب أن نرى  وبهذا للقراءة، ذهنه يفتح بشكل ومتقنة وجذابة للنظر الفتة تكون  أن ينبغي فالصور 

 املكاني الحيز للتنظيم بالنسبة تكون  ان يجب التي الصورة وحجم الكتابة كحجم االحجام معايير يحترم
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 اشتملت قد الصفحات بعض نرى   حيث القراءة، كتاب في يحترم لم العنصر هذا كذلك الكتاب لصفحات

 ال حتى إذا خطأ وهذا الشعر، لنصوص بالنسبة الحال هو كما وبصورهما الوقت نفس في نصين على

 صفحة في نص كل يعرض أن يجب ومسلي واضح بشكل العلمية املادة له ونعرض الطفل انتباه نشتت

 القراءة، تعليمه وليس القراءة حب الطفل تعليم هو أول   فالهدف عنه، تعبر واضحة وبصورة مستقلة

 الوقت، نفس في كتب ثالث يقارب ما على اشتمل أنه نرى  الكتاب، في املعروضة العلمية املادة لكثافة ونظرا

 والكتابة، الصور  واضحة بسيطة صفحاته وتكون  للقراءة جزء أجزاء إلى الكتاب تقسيم باإلمكان فكان

 واضحة، محددة موضوعاته تكون  الكتابي للتعبير وجزء الحجم، كبيرة صوره وتكون  الشفهي للتعبير جزء

في  الفضول والرغبة لديه تنمي التي واملثيرة الجذابة بالكيفية وإنما بالكم ليس االطفال تعليم عند فالعبرة

 . املعروضة املادة مع تفاعل

 من التعليم االبتدائي وهي: قترحها معلموا ومفتش ي السنة الثالثةبعض الحلول التي ا وفيما يلي

 تدريس البيداغوجية.الوسائل  ومعينات توفير و  في األقسام كتظاظاالتقليل من ال -

 إعادة النظر في عرض محتوى الكتاب املدرس ي. -

الكفاءات العرضية وهذا بدمج برامج املواد كاللغة التطبيق الفعلي للمقاربة النصية وتحقيق  -

 سالمية والتربية املدنية والتاريخ.والتربية اإل 

 تنقيح مواضيع التعبير الكتابي لتتوافق مع املنهاج. -

 تنويع أشكال التعبير )اإلجابة على أس لة،ترتيب جملة أو جمل،حوار...( -

تميز بالبساطة مقارنة بمواضيع الفصل مراعاة قدرة التلميذ فمواضيع الفصل األول يجب أن ت -

 الثالث.
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 احترام حجم املنتج )عدد الكلمات املحددة في املنهاج(. -

 التوافق بين كراس النشاطات و أساليب التدريب على التعبير الكتابي )التعويض كمثال( -

رة التركيز على التعبير الكتابي في السنة األولى و الثانية )ربط الكلمة بالصورة،تعويض صو  -

 بكلمة...(.

 نطالق من التعبير الشفهي في تحليل املوضوع و تحديد أفكاره و بناء املعجم اللغوي...اإل  -

التدرج في التصحيح )الكتابة في املوضوع،التعبير اللغوي السليم(،وعدم اثقال التلميذ بقواعد  -

 اللغة كونها ضمنية في هذه السنة.

تعتبر أهم روافد اكتساب مهارة التعبير الكتابي   إعطاء أهمية لجميع حصص اللغة العربية التي -

وذلك بتخصيص زمن كاي  أسبوعيا عقب كل حصة لووةة تصب ي  مهارة التعبير تترتيب 

جمل و ملء فراغات . التدرةب أسبوعيا على استعمال األساليب التعبيرية كالتعوةض ي 

 للسنة الثالثة ...الخ.

بتدائية في مؤسسات متخصصة أو املدارس العليا تكوين أكاديمي فعال ألساتذة املدرسة اال  -

 لألساتذة.

 تخصيص زمن كافي لتدريس اللغة العربية بجميع روافدها في مرحلة التعليم االبتدائي.  -

التعبير الكتابي أنماط عديدة وال ينحصر في ما هو شائع بتحرير فقرة )اإلنشاء( لذا وجب إبراز  -

 مفاهيمها في السندات البيداغوجية.

االقتصار على األساتذة املتمكنين من اللغة العربية وآدابها في تدريس أقسام الطورين األول  -

 والثاني إن لم أقل مرحلة التعليم االبتدائي.
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تخصيص وعاء زمني كاف أسبوعيا لتدريب التالميذ على اإلنتاج الكتابي حسب املجال املتناول  -

 ومدى صعوبته ووفق مستواهم اإلدراكي وكذا تقويمه)تصحيحه(.   

 ش:ــــــهوامال -
 -201االردن، ص، دار املناهج للنشر والتوزيع، 1، طاملناهج الحديثة وطرائق التدريس(، 2210عطية محسن علي ، ) (1)

202. 
(، أبحاث املؤتمر الدولي األول حول العربية للناطقين بغيرها: الحاضر 2222( هاني اسماعيل رمضان، يمينة عبدالي، )2)

 .100، املنتدى العربي التركي للتبادل اللغوي، جامعة غيرسون تركيا، ص:2219أغسطس  2-1واملستقبل 
 الجزائر.  .2211. جوان منهاج السنة الثالثة من التعليم االيتدائيطنية للمناهج، مدرية التعليم االساس ي، اللجنة الو ( 0)

 .152ص  ،، مصر، دار املعرفة الجامعيةاملهارات اللغوية(، 2210الخويسكى زين كامل ) ( 0)
والتوزيع، االردن، ص: ، دار املسيرة للنشر 0، طعلم النفس املعرفي، النظرية والتطبيق(، 2212العتوم يوسف عدنان، )( 5)

185. 
 .07ص  ،، الجزائر، دار الخلدونيةالتدريس والتقييم وفق املقاربة بالكفاءات(،2210حاجي فريد،)( 0)

 (7)  Maria-Alice Médioni, 2010, Activités langagières et compétences, Cahiers pédagogiquesdes CRAP. 

Dossier "Enseigner les langues vivantes avec le Cadre européen. HSN n° 18, Nouvelle édition, avril 2010 (pp. 

267-270) 

 الجزائر.  (، وزارة التربية والتعليم الوطنية.2218-2217كتاب اللغة العربية لسنة الثالثة من التعليم االبتدائي، )( 8)
، مجلة في محتوى كتاب اللغة العربيةالسنة الثالثة ابتدائي بعنوان قراءة تحليلية(، 2218زكور نزيهة و غليوس صالح )( 9)

 العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب، العدد الرابع، جامعة محمد بوضياف املسيلة.
(، اإلصالحات التربوية في الجزائر ومدى اسفادتها من نتائج البحوث اللسانية الحديثة في تعليم 2219جغبوب )صورية ( 12)

السنة الثالثة ابتدائي عينة، مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية واإلنسانية املعمقة، جامعة زيان عاشور  اللغة العربية
 .05-02الجلفة، ص: 

 .00-01، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان االردن، ص:األسس الفنية للكتابة والتعبير(، 2228فخري خليل النجار ) (11)
 155-150، ص:2210 مرجع سبق ذكره، ،الخويسكي زين كامل(12)
 150، عمان االردن، ص:دار الفالح للنشر والتوزيع، التعبير الكتابي وأساليب تطويره(، 2220أحمد عبدالكريم الخولي، )( 10)

(01 ) Eric Fleurat, 2012-2017, apprendre à lire et écrire, éd Pierre de Rosette, France, 163. 
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منشورات  تنمية مهارات القراءة والكتابة استراتيجيات متعددة لتدريس وتقويم،(، 2211( حاتم حسين البصيص، )15)
 .129الهي ة العامة السورية للكتاب. سوريا، ص:

، العبيكان للنطر، 0، طالتصميم التعليمي، 2102تلمن ج راغن، باتريطيا سميث، مجا  محمد االمام، ( 10)
 .90، ص:السعودية

 . 79-78، علموا أوالدتم القراءة رؤةة تربوةة جديدة، املكتبة االكاديمية، مصر، ص:2112أحمد كامل الرشيدي، ( 17)
 Annick.Bève, Al, 2010, Psychologie du développement humain 7 éme ed, éd DeBoeck,  Belgique ;p220.(18)  

  ( .81 ، مرجع سبق ذكره، ص:2211حاتم حسين البصيص، ( 19)
 .107-100 ص:، الجنادرةة للنطر والتوزيع،أدب الكتابة وفنونها(، 2100سعيد محمد خالد، )( 22)
 .90-92، ص:، دار املعارف مصرالجديد في مبادئ التعبير الجزء األول (، 0501إبراهيم مصةفى وآخرون، )( 21)
اللغة اعربية في املراحل االبتدائية واملتوسطة مرجع املعلم في طرائق تدريس (، 2212حسيب عبد الحليم شعيب، )( 22)

 102، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ص:والثانوية
 ص:، دار زهران للنطر والتوزيع، عمان االردن،1أساليب تدريس اللغة العربية، ط(، 2101أحمد ابراهيم صومان، ) (20)

170. 
(02 ) Annick.Bève, opcit, p221 

. دار الكندي للنشر والتوزيع. املدخل في علم النفس التربوي صالح حسن أحمد الداهري، وهيب مجيد كبيس، ( 25)
 ( 02. ص 2222األردن.

 (20) Christiane.Blaser, Suzanne.G.Chartrand, 2008, le rapport à l’écrit : un outil pour enseigner de l’école à 
l’université, Presses universitaires de Namur, collection Diptyque N°12, Belgique, , pp109-111  
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 املالحق واألشكال :
عوامل بناء مهارة التعبير الكتابييوضح  (21رقم ) شكل  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

يوضح الشكل أعاله تفاعل العوامل التي تتحكم في بناء مهارة التعبير الكتابي عند املتعلم، والتي يشار إليها 
 ,Ré- le rapport à l’écrit »( .C.Blaser »في مراجع الديكاكتيك بالعالقة التي تربط الكاتب بالكتابة أو 

S.G.Chartrand, 2008, pp109-111) 
 

 مهارة التعبري
 الكتايب

يةلغو    -  عوامل معرفية  

 عوامل بيداغوجية 

عوامل وجدانية         
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التي اعتمدنا عليها ( يوضح املهارات الفرعية ملهارة التعبير الكتابي22شكل رقم )  

.في بناء صنافة التحليل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 مهارة اإلنشاء الذهني

يمهارة التعبير الكتاب  

البناء الظاهري  مهارة  

 يوظف قواعد النحو واإلعرا  /ثراء املفردات

ي  توظيف الجمل  يضع عالمات الترقيم / التنويع
الفعلية واإلسمية / التنويع ي  توظيف األساليب 

اإلنطائية / التنويع ي  توظيف أدوات الربط/ 
يرسم الحروف حسب موقعها ي  الكلمة/ تتابة 
حروف املد تتابة صحيحة/ يستعمل لوة عربية 

 سليمة

 تهذيب الفكرة /ترتيب الفكرة وتسلسلها

 السياق/ ربط األفكار /استخدام داللة

 إعادة صياغة الجمل /توسيع الفكرة /
 التخيل أو توقع أحداث موايرة/ التلخيص
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 مالحظة: 
د، ومهارة تم االستغناء عن كل من مهارة رسم الحروف حسب موقعها في الكلمة، مهارة كتابة حروف امل لقد

 استعمال لغة عربية سليمة، ألنها ال تظهر إال في التحرير الكتابي للطفل.
 

( يمثل بيانات خبراء تحكيم صنافة مهارات التعبير الكتابي.21جدول رقم )  

 اللغة العربية مفتش مادة معلم رئيس ي معلم 
 7 11 02 العدد

متوسط سنوات 
 الخبرة 

 سنة  11 سنوات 12 سنوات 0

 
 (: نتائج تحكيم صنافة التحليل12الجدول رقم )

ـــــارة الرقم  العبــــــــــ
عدد 
 االتفاق

عدد 
عدم 
 االتفاق

النسبة 
122% 

 القرار

 إبقاء %122 22 25 مهارة توظيف قواعد النحو واالعراب 21

 إبقاء %82 21 20 مهارة ثراء املفردات 22

 إبقاء %122 22 25 مهارة يضع عالمات الترقيم 20

 إبقاء %122 22 25 مهارة توظيف جمل االسمية والنحوية  20

 إبقاء %122 22 25 التنويع في توظيف األساليب اإلنشائيةمهارة  25

 إبقاء %92 21 25 مهارة التنويع في توظيف أدوات الربط 20

 إبقاء %82 21 20 مهارة رسم الحروف حسب موقعها في الكلمة 27

 إبقاء %122 22 25 مهارة رسم حروف املد  28
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 إبقاء %122 22 25 مهارة استعمال لغة عربية سليمة  29

 إبقاء %122 22 25 تهذيب الفكرةمهارة  12

 إبقاء %82 22 20 ترتيب الفكرة وتسلسلهامهارة  11

 إبقاء %122 22 25 األفكارربط مهارة  12

 إبقاء %122 22 25 استخدام داللة السياقمهارة  10

 إبقاء %122 22 25 إعادة صياغة الجملمهارة  10

 إبقاء %122 22 25 توسيع الفكرةمهارة  15

 إبقاء %82 21 20 التخيل أو توقع أحداث مغايرةمهارة  10

 إبقاء %28 21 20 التلخيصمهارة  17

 .له باستعمال معامل بيرسون  (: معامالت االرتباط بين درجة كل بند والدرجة الكلية12)جدول رقم 

 التعريفات االجرائية الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 القرار

 )دال(  2.21 598, مهارة توظيف قواعد النحو واالعراب 21
 )دال(  2.21 614, مهارة ثراء املفردات 22

 )دال(  2.21 570, يضع عالمات الترقيم مهارة 20
 )دال(  2.21 571, مهارة توظيف جمل االسمية والنحوية 20
 )دال(  2.21 707, التنويع في توظيف األساليب اإلنشائيةمهارة  25
 )دال(  2.21 583, مهارة التنويع في توظيف أدوات الربط 20
 )دال(  2.21 604, مهارة رسم الحروف حسب موقعها في الكلمة 27
 )دال(  2.21 682, مهارة رسم حروف املد 28
 )دال(  2.21 765, مهارة استعمال لغة عربية سليمة 29
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 )دال(  2.21 667, تهذيب الفكرةمهارة  12
 )دال(  2.21 681, ترتيب الفكرة وتسلسلهامهارة  11
 )دال(  2.21 682, ربط األفكارمهارة  12
 )دال(  2.21 588, السياق استخدام داللةمهارة  10
 )دال(  2.21 694, إعادة صياغة الجملمهارة  10
 )دال(  2.21 685, توسيع الفكرةمهارة  15
 )دال(  2.21 515, التخيل أو توقع أحداث مغايرةمهارة  10
 )دال(  2.21 753, التلخيصمهارة  17

 
.2025عند مستوى داللة .            * = دالة 2021** = دالة عند مستوى داللة   

(: معامل ألفا كرونباخ لصنافة التحليل20جدول رقم )  

 مستوى الداللة معامل ألفا كرونباخ 
 9890 **987.0 صنافة التحليل

الحظ من خالل الجدول رقم ) قدر  (، حيث2.21) α ( أنَّ معامل ألفا كرونباخ دال عند مستوى الداللة20ن 
 (، وهذا بمثابة مؤشر دال على ثبات صنافة التحليل.2.789بـــ )

(: معامل الثبات بةرةقة التجزئة النصفية19جدول رقم )  

 مستوى الداللة معامل جيتمان للتجزئة النصفية 

**2.708 صنافة التحليل
 2.21 

الحظ من خالل الجدول  α (2.21 ،) أنَّ معامل جيتمان للتجزئة النصفية دال عند مستوى الداللة أعالهن 
 (، وهذا بمثابة مؤشر دال على ثبات صنافة التحليل.2.708حيث قدر بـــ )

( يوضح تكرار مهارات التعبير الكتابي املوجودة ي  تتا  اللوة العربية لسنة الثالثة 10جدول رقم )
 ابتدائي
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 نسبتها تكرارها  املهارات الفرعية  مهارات التعبير الكتابي
 
 

 مهارة البناء الظاهري 

 %07.72 80 مهارة توظيف قواعد النحو واإلعراب
 %05.92 79 مهارة ثراء املفردات

 %2.99 22 مهارة وضع عالمات الترقيم
 %0.00 10 مهارة توظيف الجمل االسمية والفعلية

مهارة التنويع في توظيف األساليب 
 االنشائية

17 8.10% 

 %12.87 20 مهارة التنويع في توظيف أدوات الربط
 %122 222 املجموع                                              

 
 

 مهارة االنطاء الذهني

 %01.91 92 مهارة تهذيب الفكرة
 %21.27 02 مهارة توسيع الفكرة 

 %10.12 07 مهارة ربط األفكار
 %8.15 20 ترتيب األفكار وتسلسلهامهارة 

 %12.00 02 مهارة استخدام داللة السياق
 %11.00 02 مهارة إعادة صياغة الجمل

 %0.50 12 مهارة التخيل أو توقع أحداث مغايرة
 %22 22 مهارة التلخيص

 %122 282 املجموع
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 صورة املرأة في األمثال الشعبية الجزائرية

 منطقة سطيف أنموذجا
The image of women in Algerian folk proverbs 

 Sétif region as a model 

 faoukyala266@gmail.com، 2سطيف –جامعة محمد ملين دباغين  ،Yala Farouk /فروق يعلى  .1

 

         20/2221/ 22  نشرتاريخ ال       22/2221/ 20تاريخ القبول              2221/ا22/ 22:م  تاريخ االستل 

 ملخص: 
الجزائرية من خلل معرفة الوضعيات التي جاءت فيها املرأة في األمثال الشعبية تسعى هذه الدراسة إلى معرفة صورة املرأة في األمثال الشعبية 

 الجزائرية املتداولة والصورة التي منحتها للمرأة وقائل تلك األمثال وملن وجهت.
املقابلة كأداة لجمع ( من ساردي األمثال الشعبية بمنطقة سطيف، مستعمل 12ومن أجل ذلك أجريت دراسة ميدانية على عينة قوامها )

 مثل متداوال حول املرأة بمنطقة سطيف. (04البيانات واملنهج الوصفي ومنهج تحليل املضمون لتحليل )
وبعد عرض وتحليل البيانات تبين أن تلك األمثال تناولت املرأة في مختلف الوضعيات واألدوار منها كطرف في الزواج، كامرأة بصفة عامة، 

كزوجة ثانية، ككنة، كحماة، كأرملة، كمطلقة وكعقيمة، وأن نصف تلك األمثال أعطت صورة إيجابية للمرأة، وتقريبا كل تلك كبنت، كعروس، كأ:م، 
 األمثال الشعبية جاءت على لسان عامة الناس ونصفها وجهت رسالة مباشرة للمرأة.

 رأة؛ صورة املرأة.األمثال الشعبية؛ األمثال الشعبية الجزائرية؛ الصورة؛ املح: الكلمات املفتا

Abstract: 
This study seeks to know the image of women in Algerian folk proverbs through 

knowing the positions in which women came in the popular Algerian proverbs in 

circulation and the image that they gave to the woman and those saying those proverbs 

and to whom Directed to him. 

For this purpose, a field study was conducted on a sample Strength of (12) narrators 

of folk proverbs in the Sétif region, using the interview as a tool for data collection, a 

descriptive method, and a content analysis method to analyze (48) proverbs in circulation  

about women in the Sétif region. 

After presenting and analyzing the data, it became clear that these proverbs dealt 

with women in different situations and roles, including as a party to a marriage, as a 

mailto:faoukyala266@gmail.com
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woman in general, as a girl, as a bride, as a mother, as a second wife, as a daughter-in-

law, as a mother-in-law, as a widow, as a divorced woman and as sterile, and that half of 

those proverbs gave a positive image of women and Almost all of these popular proverbs 

were spoken by the common people, and half of them addressed a direct message to 

women. 

Keywords: Folk proverbs; Algerian folk proverbs; Image; woman; The woman's image. 
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 مقدمة:
هررا حقرروق وعليهررا واجبررات فرري تعتبررا املرررأة كيرران إمسررامي مسررتقل تتمثررل فرري القيمررة المسررانية كاملررة، ول

جميرررع االجررراالت دون اسرررتمناء، وأسرررأة مرررا فررري املررررأة  ررري إمسرررانيتها الرافعرررة، واملررررأة تشررر ل نصرررف االجتمرررع مرررن 
 حيث األهمية، وأجمل ما في االجتمع من حيث العواطف واعقد ما في االجتمع من حيث املشكلت.

فرري تطررور االجتمررع وذلررك مررن خررلل أدوارهررا ذات تعرد املرررأة عنصررر أسايررملي فرري االجتمررع ولهررا تررأثيا كبيررا 
األهميرررة الكبيررراة التررري تقررردمها وتضرررمن االسرررتقرار العرررراطفي والنفعرررملي ألفرررراد العائلرررة، وتضرررع مرررنه  أ رررر ا  
متررينين أاررريا  قررري  وأخرررلق ترفرررع االجتمرررع وتعلرررو برررك ممررا يرررنعكد علرررى االجتمرررع ك رررل، إضرررافة إلرررى دورهرررا فررري 

صرررييحة والقررري  االجتمعيرررة، ويتعررردم دور املررررأة مرررن كونرررك مجررررد تر يرررة إلررررى التنشررروة والتابيرررة علرررى املبررراد  ال
كونررك إعررداد لجيررل يسررتطيع التعامررل مررع االجتمررع ويحررد قيمررة العطرراء ويفهمهررا، فتقررو:م املرررأة بتعلرري  أبنا هررا 
  املهررارات االجتماعيررة كمررا تو ررو لهرر  حقرروقه  وواجبرراله ، بالضررافة إلررى االهتمررا:م بررأفراد العائلررة ومشرراكله

ومرن  الردع  العراطفي والنفعرملي ألفرراد العائلرة، إضرافة إلرى أن املررأة تسراند اوجهرا وقرت املصراع  والشرردائد 
 فقد تعينك في النفاق فتعمل، فاملرأة  ي التي تحفز الرجل إلى األما:م.

وضررع املرررأة حاليررا عكررد وضررعها فرري القرردي  لرر  تكررن تحضررا بم انررة رفيعررة، كانررت مجرررد مخلرروق يأكررل 
جلررد فرري البالررت وال يعطرري لهررا أهميررة ولرر  تحررل بحقوقهررا خاصررة اليررل فرري التعلرري  واختيررار الررزوج وشررر  وي

وال رررروج إلررررى العمررررل، مررررع تطررررور األوضرررراا االجتماعيررررة والثقافيررررة واالقتصررررادية تحصررررلت املرررررأة علررررى نرررروا مررررن 
 اليرية واالستفادة من حقوقها خاصة حقها في التعلي  والتأثيا في االجتمع. 

ة املررررأة مرررن خرررلل العديرررد مرررن األشرررياء لعرررل أهمهرررا مرررن خرررلل األمثرررال الشرررعبية، األغرررامي وتظهرررر م انررر
 الشعبية، الشعر املليون، الي ايات الشعبية، اليك ، األساطيا وغياها من عناصر الثقافة الشعبية.

وتعتبررررا األمثررررال الشررررعبية أحررررد ألرررروان التعبيررررا الشررررفتي واملثررررل الشررررع ي عبررررارة قصررررياة تل رررر  حررررد  
أو تجر ررررة منتهيررررة، و رررري أقوالررررك سررررائرة تنتقررررل مررررن جيررررل إلررررى أخررررر وتحمررررل فرررري طيالهررررا نرررروا مررررن اليكمررررة  ماضررررملي

 واملوعظة ويعتمد كثيا من الناس عليها في انتقال ال باة واملعرفة، وتعتبا ضميا أمة وقوا:م شع .
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القري ، العرادات، فاألمثال الشعبية تناولت العديرد مرن املواضريع كاألسررة، العمرل، امليراا ، الزراعرة، 
التقاليرررد وغياهرررا، وتناولرررت املررررأة باعتبارهرررا عضررروا أساسررريا فررري االجتمرررع، فاألمثرررال الشرررعبية صرررورت املررررأة فررري 
وضررعيات مختلفررة لررذا جرراءت هررذه الدراسررة للتعرررف علررى صررورة املرررأة مررن خررلل األمثررال الشررعبية الجزائريررة 

 املتداولة بمنطقة سطيف شرق الجزائر.
 
 

 دراسة:تساؤالت ال -0
 مما سبل تحاول هذه الدراسة الجابة عن التساؤالت اآلتية 

ما  ي الوضعيات التي جاءت فيها املرأة في األمثال الشرعبية الجزائريرة املتداولرة بمنطقرة سرطيف   -1
 بمعنة ماذا قيل 

 يل ما  ي صورة املرأة في األمثال الشعبية املتداولة بمنطقة سطيف حول املرأة ، بمعنة كيف ق -2
 من هو قائل األمثال الشعبية املتداولة بمنطقة سطيف حول املرأة ، بمعنة من قال  -2
 ملن وجهت تلك األمثال الشعبية املتداولة بمنطقة سطيف حول املرأة ، بمعنة ملن قال  -0

 أهمية الدراسة:  -2

 ترجع أهمية الدراسة إلى ما يأتي  
الشررررررعبية الشرررررررفهية أال وهررررررو موضررررررروا األمثرررررررال  * كونهررررررا تبحرررررررث فرررررري موضررررررروا ينتأرررررري إلرررررررى الثقافرررررررة

 الشعبية الجزائرية، هذا املورو  الذي يتجك تدريجيا نحو الزوال.
* كونهررررا تبحررررث فرررري موضرررروا املرررررأة و الضرررربخ عررررن م انتهررررا وصررررورلها مررررن خررررلل األمثررررال الشررررعبية 

 الجزائرية.
األمثرررال املتداولررررة * كونهرررا تبحرررث عرررن األمثرررال الشرررعبية املتداولررررة فررري منطقرررة سرررطيف و ررراألخ  

 حول املرأة.
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 أهداف الدراسة:  -2

لهردف هررذه الدراسرة بصررفة عامرة إلررى معرفرة صررورة املررأة فرري األمثرال الشررعبية الجزائريرة بصررفة عامررة 
 و منطقة سطيف بصفة خاصة، من خلل 

 * رصد مختلف األمثال الشعبية املتداولة حول املرأة بمنطقة سطيف.
 اءت فيها املرأة في األمثال الشعبية الجزائرية املتداولة.* ومعرفة الوضعيات التي ج

 * ومعرفة الصورة التي منحتها األمثال الشعبية الجزائرية للمرأة.
 * ومعرفة قائل تلك األمثال الشعبية الجزائرية املتداولة حول املرأة و ملن وجهت تلك األمثال.

 
 
 
 

 حديد املفاهيم:ت -4
 مفهوم الصورة: -0.4

ولهرررا معرران عررردة منهررا   الصرررورة  ررري ال لررل والمشررراء؛ والصررورة  ررري الصرررفة  (1)الشررر ل والصررفة والنررروا  لغةةة -أ
التي ي ون عليها الشمليء؛ الصورة  ي النروا؛ والصرورة  ري الشر ل الهنديرملي املنلرف مرن األتعراد التري تتحردد  هرا 

   (2)ال.نهايات الجس ؛ والصورة تطلل على املعامي االجردة صورة املسألة، صورة السن 
الصورة صيغة تعبياية تنرو  عرن الوصرف، والصرورة قرراءة معلقرة برين الصرورة ووصرفها و رين اصطالحا:  -ب

؛ والصرررورة إذا تنطررروي علرررى تصررروير فنررري محسررروس كمرررا يسرررميك هيجرررل، فتررري امع ررراس (3)التعريرررف والتقريررر 
 أيقومي، صورة فنية في ضوء نظرية املعرفة اليديثة.
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ية على علقة مشا هة نوعية بين الدال واملرجرع أو برين املوضروا ومرا يمثلرك الصورة علمة أيقونية مبن
إنهرررررا الررررردليل الرررررذي يقلرررررد أو يسرررررتاجع تعرررررل خصرررررائ  املوضررررروا األصرررررلي الشررررر ل األتعررررراد  األلررررروان.. وكرررررل مرررررا 

  (4) يستوعبك معنة الصورة املرئية.
"  بأنهرا Imageظرة الصرورة "ويعرف الشاعر الفرمعملي "بيرا ريفرردي" وهرو مرن املدرسرة الرومانتيكيرة لف

إبررررداا ذهنررررري صرررررف، و ررررري ال يمكررررن أن تننثرررررل مررررن املقارنرررررة وتنمررررا تننثرررررل مررررن الجمرررررع بررررين حقيقترررررين واقعترررررين 
تتفاوترران فرري البعررد قلررة وكصرراة، فالصررورة  رري إبررداا ذهنرري تعتمررد أساسررا علررى ال يررال والعقررل وحررده هررو الررذي 

"عزراباوند" الصرورة بأنهرا تلرك التري تقرو:م عقردة فكريرة وعاطفيرة فري يدرك علقالها، ويعرف الشاعر األمري ي 
  (5) برهة من الزمن وهو توحيد ألف ار متفاوتة.

أّمررا "جررون بررول سررارتر"  فيررام أن الصررورة إذا يقررين كمحترروم نفعررملي اسررتاتي ي، ف نررك يسررتحيل أنررذك 
تيررررار الرررروذي إاّل إذا كانرررررت  أن تتفررررل، ومررررا يرفضررررك التاكيررررر  مررررن ضرررررورات إذا يسرررررتحيل أن ترررردخل الصررررورة فررررري

تركيبرا ولرالد مجررد عنصررر مرن العناصرر، ومررن ثر  فمرن املسرتحيل أن توجررد صرورة فري الرروذي و ري ال توجرد فرري 
اليقيقرة، برل الصرورة نمرخ يعري نرك مرن الروذي، ومنرك فر ّن الصرورة  هرذا املعنرة  ري فعرل ولرالد شرالوا، فهرو وذرري 

  (7) اا  السوسيولوجي ف ن ''ر. بياون'' يميي بين أنواعها ، ونظرا ألهمية مفهو:م الصورة في الت(6) شمليء ما
 رررررري الصرررررورة الترررررري تحرررررردد بررررررأكصا وضرررررو  فرررررري العلقررررررات برررررين األفررررررراد فرررررري وسررررررخ  * الصةةةةةورة الجماعيةةةةةةة:

الجماعررررات االجتماعيرررررة، وأيضرررررا الصرررررور الترررري تمنحهرررررا للغيرررررا عرررررن طريررررل املواقرررررف والتصرررررريحات، كمرررررا تمثرررررل 
اآلخررررررون عنهرررررا، فيعكسررررررونها بواسرررررطة مرررررواقعه  ال اصرررررة واسررررررتجاباله  الصرررررورة أيضرررررا الفكررررررة الترررررري ي ونهرررررا 

 وتلفظاله  أثناء تفاعلت.
 رررررررري املواقررررررررف والسررررررررلوكات اتجرررررررراه املهررررررررا:م أو الوضررررررررعيات )االجتماعيررررررررة أو غيررررررررا  * الصةةةةةةةورة اللف يةةةةةةةةة:

 االجتماعية(، والتي تواجك الش   ملتطلبات تكييفك تلز:م الفرد على استعمال قدراتك.

 ري الصررورة ال فيرة الترري ال يمكررن معرفتهرا إاّل عررن طريرل األدوات الترري يسررلمها  األسةةطورية:* الصةورة 
 املفحو  للفاح  أو االيلل النفعملي اعتمادا على تقنيات يستخدمها ملعرفة الصورة.
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فالصررورة  رري شرر ل مرررن أشرر ال الفنررون التررري ينقررل واقعررا مرررا، أو يتررذكر مشررهدا مرررا مررن مسرري  ال يرررال 
، والصرورة  رري أداة للمعرفرة تعبررا عرن األشررياء االجررة وغيررا االجرردة، تسرراعدنا فرري (8)ملمرروس انطلقرا مررن واقرع

معرفررة األشررياء وتعطينررا معلومررات عررن تلررك األشررياء، أي  رري أداة عقليررة ومعرفررة تزودنررا بمعررارف وأف ررار عررن 
هنرراك صررورة دون األشررياء، فالعوامررل ال ارجيررة  رري الترري تررندي لدراك العقررل للصررور، أي ال يمكررن أن ت ررون 

عوامل موضوعية، أي ال يتصور عقل االمسان صور من الفراغ برل هنراك مواضريع حقيقيرة ومرنثرات تجعرل 
 العقل يدرك صورا.

أّما مفهو:م التصور فيعني بك  في علر  االجتمراا بأنرك أقرل تجريردا مرن النظريرة ولكنرك جرزءا ضرروري فري 
ات املسرتخدمة لرذلك فر ن التصرورات التري يسرتخدمها كل نظرية طاملا أن النظرية تشر ل أساسرا مرن التصرور 

 رررررر   معررررررين لهررررررا تررررررأثيا هررررررا:م فرررررري ادراكررررررك للواقررررررع، كمررررررا أن التصررررررورات العلميررررررة تنلررررررف جررررررزءا مررررررن النظريررررررة 
 (9)العلمية.

ررررل صرررررورة يراهرررررا  فالتصرررررور هرررررو عمليرررررة ذهنيرررررة قرررررد يتصرررررور االمسررررران أشرررررياء حقيقيرررررة أو خياليرررررة أي كر
أحرردا  وأشرياء وهنراك عوامررل خارجيرة قررد ترنثر علررى هرذا التصررور؛  االمسران يجعرل لهررا تصرورا، وقررد يتصرور 

 فعقل االمسان يدرك ما يتصوره وهذا التصور ناج  عن الواقع املعاش.
 املفهوم االجرائي لصورة املرأة:  -جة

وفي هذه الدراسرة نقصرد بصرورة املررأة تلرك العمليرة الذهنيرة التري قرد ت رون حقيقيرة أو خياليرة والتري 
أفرررراد االجتمرررع تجررراه املررررأة مرررن خرررلل سرررماعك لامثرررال الشرررعبية التررري تناولتهرررا، فتررري إذا الفكررررة التررري يتخرررذها 

 ي ونها اآلخرون عن املرأة ويعكسونها بواسطة املواقف والتصريحات أثناء التفاعلت.
 مفهوم املرأة:  -2.9

ي العقررل، سرواء حصرل بررالقوة فري املججر  الفلسررفي، مرا يمكرن تصرروره وهرو عنرد املنطقيرين مررا حصرل فر لغةة: -أ
  (10) أو بالفعل.

املرررأة شرغل الشرراغل ل رل ردمرري ارتقرب عقررل وأدبرا وفكرررا وسرلوكا، و رري حضرارة كررل بالرت وأسرررة  اصةطالحا: -ب
رائن امسررامي، ولررالد (11)ومجتمررع، واملرررأة سررر ال ررون فرري مكنررون الييرراة ، فرراملرأة  رري امسرران بالتررالي فرر ن املرررأة كر
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، واملرررأة  رري كيرران (12)المسررامي ال يقررع خررارج الترراريخ وال االجتمررع وال يشرر ل خارجهمررامجرررد أن ررة وهررذا ال ررائن ا
امسرررامي مسرررتقل تتمترررع بالقيمرررة االمسرررانية كاملرررة، أسررررة بالرجرررل، ولهرررا حقررروق وعليهرررا واجبرررات مسررراوية كمررررا 

  (13) للرجل في جميع االجاالت دون استمناء.
تجترررك الطبيعرررة؛ أمررا "دارويرررن" فيعتقرررد قطعرررا أن يرررم "أرسرررطو" املررررأة  أنهررا عبرررارة عرررن مشررروء خلقرري أن

النسراء  ري األقرل ذكراء و رري سرمة مرن سرمات حالررة اليضرارة السرابقة، وعلرى ذلرك فترري أقرل شرأنا مرن الرجررال 
املتفوقين جسديا وفكريا وفنّيا؛ في حين يرم "فرويد" أّن املرأة كائن تشري معقد يكبت العردوان واليسرد فري 

"أفلطررون" فيعتقرد أن املرررأة  رري رجررل والفررارق الوحيرد بينهررا و ررين الرجررل كالفررارق نفسرك وال يفهمررك أحررد؛ أمررا 
برين الرجرل األصرلع وذوي الشرعر مرن الرجرل، واملررأة فري فلسررفة أفلطرون  ري أقرل م انرة مرن الرجرال ألنهرا أقررل 

  (14) منه  علما ودراية.
   املفهوم االجرائي للمرأة: -جة

رائن أسايرملي فرري االجتمررع ل هرا أهميتهررا ودورهررا كمرا لهررا حقرروق وعليهرا واجبررات، واملرررأة تختلررف املررأة  رري كر
 عن الرجل في التاكي  الفيييولوجي و ي أكصا تعقيدا منك، فاملرأة تش ل نصف االجتمع.

 
 األمثال الشعبية: -2.9
جرراء فرري لسرران العررر  املثررل هررو الشررمليء الررذي يضررر  لشررمليء فيجعلررك مثلررك، ويقررال تمثررل فررلن، ضررر   لغةةة: -أ

ثلررك، كمرا يقررال مرثل ، وتمثرل بالشررمليء، ضرر ك مررثل؛ وجراء فرري الصريا  أن املثررل كلمرة تسرروية يقرال هررذا مثلرك وم 
شرههك وشربيهك، بمعنرة أي معنرة واحرد، والعرر  تقرول هررو مثيرل هرذا، وهر  أمثراله ، يريردون أن املشربك برك مررن 

  (15) األمثال، ومثل الشمليء أيضا صفتك.
املثرل فري  (16)؛أكصا تعتمد على السجع، وتسرتهدف اليكمرة واملوعظرةاملثل الشع ي عبارة عن جملة أو 

اللغة يتميي بوضو  عن مجموا الكل:م، وتغيا النغمة، وهرو قرول سرائر ال يقصرد إال التعلري  والتوجيرك بقردر 
  (17) ما يرمي إلى تصوير تجر ة امسانية عاشها االمسان في خصوصيتها وفي ملتستها الوجودية.
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املثررل الشررع ي عبررارة قصررياة تل رر  حرررد  ماضرريا أو تجر ررة منتهيررة وموقررف االمسرران فرري هرررذا  اصةةطالحا: -ب
اليرررد  أو هررررذه التجر ررررة فرررري أسررررلو  غيررررا   أررررملي، وأّنررررك تعبيررررا شررررفتي يأخررررذ شرررر ل اليكمررررة الترررري تبنررررة علررررى 

  (18) التجر ة أو خباة مشتاكة.
طرررراتع تعليأررري وشررر ل أدبرررري عررررف "الفرررارابي" املثرررل بأنررررك قرررول جررراري علرررى ألسررررنة الشرررع  وهرررو يتميررري ب

مكتمل يسمو على أش ال التعبيا املألوفة؛ وعرفك رخرون بأنك موقف صادق يخترين وجهرة نظرر قرد ال ت رون 
فرري االمترررداد الفكررري السرررلي  ولكنهرررا تحمررل تجرررار  اجتماعيررة ماديرررة، واملثرررل تعبيررا يصررروغ املوقررف املرررادي برررل 

  (20) يشبك حال الثامي باألول واألصل فيك التشنيك. ملياد" هو قول سائرأواملثل عند "(19)؛وساطة نظرية
 
 

 املفهوم االجرائي لألمثال الشعبية: -جة
األمثررال الشررعبية  رري أقرروال شررفوية يررت  تررداولها مررن قبررل األ رر ا  فرري حررواراله ، و رري سررائرة تنتقررل 

ي ودالالت مررن جيررل إلررى جيررل، و رري حصرريلة تجررار  السررابقين، فيهررا نرروا مررن اليكمررة واملوعظررة وتحمررل معرررام
كثيرراة، فالسررتدل  هررا االمسرران لتعبيررا عررن تلررك األحرردا ، وفرري هررذه الدراسررة  رري األمثررال الترري تناولررت املرررأة فرري 

 مختلف األعمار والوضعيات.
 مصنفات األمثال الشعبية الجزائرية  -6

مرررال ( أع20إن املتتبرررع ملرررا أنرررت  مرررن أعمرررال جزائريرررة حرررول األمثرررال الشرررعبية يمكنرررك التمييررري برررين سرررتة )
 رائدة، و ي 

   (21):مصنف محمد بن شنب: "أمثال الجزائر واملغرب العربية" -0.6
يعررود أقررد:م كتررا  جمررع فيرررك صرراحبك محمررد بررن شررن  األمثرررال الشررعبية الجزائريررة إلررى مسررتهل القررررن 
العشررررين، وكانرررت قرررد سررربقتك إلرررى ذلرررك تعرررل الكتررر  التررري وضرررعت لتعلررري  اللغرررة العر يرررة الدارجرررة فررري الثلرررث 

مررن القررررن التاسررع عشرررر و دايررة القررررن العشرررين، و رري منلفرررات وضررعها املشررررفون وبعررل تلميرررذه  األخيررا 
من األهالي الجزائرريين الرذين كرانوا يقومرون بتردريد العر يرة الدارجرة فري املردارس العليرا الفرمسرية االسرلمية 
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لجزائرررررر ومررررن بيررررنه  كررررل مرررررن فرررري هررررذا العهررررد ثرررر  فررررري املدرسررررة العليررررا لررررةدا  برررررالجزائر، النررررواة األولررررى لجامعررررة ا
"ماكو رل" و"دومرا" و"مجردو " و"فينيلررون" و"فلوريرون" و"عرلوة برن يحرررة" و"مراريون"...وغياه ، وقرد اعتمررد 
علرررريه  جميعررررا العلمرررررة محمررررد برررررن شررررن  فررررري وضررررع مصرررررنفك الررررذي سرررررماه ''أمثررررال الجزائرررررر واملغررررر  العر يرررررة'' 

خصصرا وتوثيقرا ألنرك اعتمرد علرى مقارنرة األمثرال مجموعة متاجمة ومشروحة عمل ابن شرن  أكصرا اكتمراال وت
 ( مثل، وقد جمعها من كت  املشرفين ومما سمعك من األهالي.2123التي جمعها وعدد أمثال هذا املصنف )

   (22):مصنف قادة بوتارن: "األمثال الشعبية الجزائرية" -2.6
العر يرررة مرررن طررررف عبرررد وهرررو مصرررنف لصررراحبك قرررادة بوترررارن ألفرررك باللغرررة الفرمسرررية تررر  ترجمترررك إلرررى 

( مثررل، وصررنفك صررراحبك علررى حسرر  املوضررروعات 1212الرحمرران اليرراج صررالو، يحتررروي هررذا املصررنف علرررى )
 وخص  ل ل حقل داللي بابا يورد في األمثال التي تداولها الناس في منطقة الجنو  الغربي الجزائري.

    (23):مصنف عبد الحميد بن هدوقة: "أمثال جزائرية" -2.6
أكبرا قردر مرن األمثرال املتداولرة فري قريرة اليمرراء غرر  مدينرة سرطيف ويحتروي مصرنفك  جمع صراحبك

 ( مثل مرتبة ترتالبا أبجديا ومصنفة ومفهرسة ومشروحة ومعلل عليها.002على حوالي )
 
 
   (24):مصنف عز الدين جالوجي: "األمثال الشعبية الجزائرية" -4.6

( مثل ورتهها ترتالبا ألفرا بائيرا 252املصنف حوالي )األمثال الشعبية الجزائرية تسطيف، جمع صاح  
 غيا أن شرحها قليل.

  (25):مصنف مسعود جعكور: "حكم وأمثال جزائرية جديدة" -9.6

( مثرررل، جمعهرررا صررراحبك مرررن الشررررق الجزائرررري عرررين مليلرررة وقرررد رتههرررا 1232احترروم هرررذا الكترررا  علرررى )
 نطقة.ترتالبا ألفا بائيا، وشرحها حس  معناها املتداول في امل

  (26)   مصنف رابح خيدوس ي: "موسوعة األمثال الجزائرية" -6.6
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حيررررث يتحرررررد  "رابرررر  خيدويرررررملي" عررررن املثرررررل الشررررع ي الرررررذي يعتبررررا صرررررفوة األقرررروال، وعصرررررارة األف رررررار 
لاجيررررررال الترررررري سرررررربقتنا عبررررررا الترررررراريخ االمسرررررران، وهررررررو ا رررررردة الكررررررل:م الصررررررادر عررررررن البلغرررررراء واليكمرررررراء، وأجمررررررع 

ستشرررهاد برررك فررري مواقرررف الجررردل ومختلرررف ضررررو  الكرررل:م، ومرررن أهررر  خصوصررريات املتحررردثون عرررن صررروابك لل 
الشررررررعو  الهويررررررة الثقافيررررررة، ويعتبررررررا الترررررراا  الشررررررع ي بمختلررررررف أنواعررررررك، ومنهررررررا األمثررررررال واليكرررررر  ومررررررن أهرررررر  
مرتكزالها، األمثال التي تضمنتها هذه املوسوعة  ي صورة وا ية عرن تراريخ مرن العطراء النشرري، وعرن حيراة 

ال مليورررة بالتجررررار  وال بررراات، برررراألفرا  واألقررررا ، وأسررررالي  الييررراة املرتبطررررة  همرررا وكررررذلك  رررري أجيرررال واجيرررر
سررررجل يتضررررمن منظومررررة فكريرررررة تحترررروي علررررى مجموعررررة قررررري  اجتماعيررررة، تر ويررررة، أخلقيررررة، سياسرررررية...ال ، 

 تفيد الباحثين والدارسين في اكتشاف املاضملي قصد استثماره في الياضر واملستقبل.
يدويررملي" قرررا:م بتاتالرر  األمثرررال مررن األلرررف إلررى اليررراء ترتالبررا أبجرررديا وقررا:م بتحليرررل وشررر  كرررل هنررا "رابررر  خ

مثررل مررن حيرررث مضررمونك وأف ررراره وذكررر القصرررد مررن كررل مثرررل ومضررر ك، الهررردف مررن هرررذه املوسرروعة اليفرررا  
 على هذه الثقافة املهددة بالزوال.

ال اصرة بمنطقرته  ودونوهرا واينوهررا ومسرتنت  أن هنراك العديرد مرن امللفرين اجتهردوا وجمعروا األمثرال 
ترتالبررررا ألفرررررا بائيرررررا، وهنررررراك مرررررن دون املثرررررل مرررررع شررررررحك أو مررررع القصرررررة أو السرررررياق التررررري جررررراء فيرررررك املثرررررل، فهرررررذه 
املصررنفات حمرررت األمثرررال الشررعبية مرررن الرررزوال واالنررردثار، فررأي تررررا  تررر  تدوينررك ال يرررزول وتن استسرررل  األمرررر 

 يمكن الرجوا إلى هذه املصنفات.
 
 
 
 
 

 اإلجراءات املنهجية للدراسة: -7
 مناهج الدراسة: -0.7
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 ومن أجل تحقيل أهداف هذه الدراسة ت  االعتماد على املناهج اآلتية 
يعتمرد املرنهج الوصرفي علرى وصرف الظراهرة كمرا توجرد فري الواقرع وصرفا دقيقرا ويعبرا عنهرا املنهج الوصفي:  -أ

و ررو خصائصرررها، أمرررا التعبيررا الكأررري فيعطينرررا وصرررفا تعبيرراا كيفيرررا، فرررالتعبيا الكيفرري يصرررف لنرررا الظررراهرة وي
رقميررا يو ررو مقرردار هررذه الظرراهرة وتجمهررا، واعتمرردت الدراسررة علررى هررذا املررنهج فرري تحديررد وضرربخ مفرراهي  
الدراسرة وفري عررض وتحليرل بيانرات الدراسرة امليدانيرة  بوصرف األمثرال الشرعبية املترداول عرن املررأة بمنطقرة 

 سطيف.
وضرررعت خصيصرررا لدراسرررة  عررد تحليرررل املضرررمون مررن االجرررراءات القليلرررة الترري: بمةةنهج تحليةةةم امل ةةةمون  -ب

أثرر وسرائل االتصرال ومرن برين التقنيرات األكصرا اسرتعماال مرن طررف البراحثين فري هرذا امليردان وفري العديرد مررن 
امليررررادين األخرررررم املعرفيررررة، ورغرررر  ذلررررك يبقررررب تحليررررل االيترررروم مررررن األدوات االجهولررررة علررررى نطرررراق واسررررع، وفرررري 

وقد عرفك "برناد  (27)؛األحيان محل جدل على غرار الكتابات والبحو  والدراسات والتقارير العديدة تعل
بيالسرون" تحليرل االيتروم أنرك أسرلو  البحرث الررذي اهرف إلرى الوصرف الكأري واملوضروذي، واملنه ري للمحترروم 

  (28) الظاهر للتصال.
واعتمدت هذه الدراسة على هرذا مرنهج مرن أجرل تحليرل املضرمون األمثرال الشرعبية محرل الدراسرة     

ومحاولررة فهمهررا والبحررث فرري معانيهررا والكشررف عررن تلررك الصررورة الترري يحمونهررا حررول املرررأة ؛ وقررد ترر  االعتمرراد 
 على منهج تحليل املضمون من خلل 

  :تسرررتعمل الفوررررات لتحليرررل االيتررروم لتسررررهيل التحليرررل وتصررررنيفك برررأعلى مسرررربة تحديةةةد ف ةةةات التحليةةةةم
ممكنررة مرررن املوضررروعية والشررمول، و ررري لهررردف إلررى تقسررري  االيتررروم إلررى منظومرررة مرررن األف ررار التررري لهرررا علقرررة 
مباشرة ب ش الية وأهداف الدراسرة، ومنرك تجنر  براألي األف رار التري ال تخرد:م تلرك التوجهرات وتنقسر  الفورات 

 مين رئالسيين هما إلى قس
 ي تلرك الفورات التري تصرف االيتروم الشركلي للمضرمون املزمرع دراسرتك، وعرادة مرا * ف ات الشكم: 

  (29) تحاول الجابة عن السنال  كيف قيل  ومن أمثلة فوات الش ل ما يلي 
 ش ل العبارة.     -         املوقع.                      -          الزمن            -املساحة.        -
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 العناصر التبوغرافية. -اللغة املستخدمة                -طبيعة املادة املستعملة                -
 الصور والرسومات.  -األلوان.                              -             الخراج الفني.                   -

وي اعتمرردت أساسرا علررى فورة اللغرة املسررتخدمة مرن أجررل ونظررا ل رون الدراسررة تتعامرل مررع تررا  شرف
عترت  هرا املررأة لليكر   تحديرد صرورة املررأة فري األمثرال الشرعبية وذلرك برصرد طبيعرة األلفرا  واألوصراف التري مأ

نحت لها.  على الصورة التي مأ
 وتجي  عادة على السنال  ماذا قيل  و من بين هذه الفوات ما يلي * ف ات امل مون: 

املوضروا  وتحراول الجابرة عررن السرنال  علرى مرا يردور االيترروم  وفري هرذه اليالرة يبردأ الباحررث فورات  -
بتصرنيف املواضريع التري يريررد دراسرتها والتري يمكنهررا الجابرة عرن إشرر الية بحثرك ثر  يقررو:م بتقسري  كرل موضرروا 

  (30) إلى مواضيع فرعية يمكنك من خللك حسا  ضبخ املواضيع الرئالسية، وهذه الفوات  ي 
فوررررررة املوقررررررف أو  -فوررررررة األهررررررداف   -فوررررررة القرررررري     -فوررررررة الفاعررررررل    -فوررررررة االتجرررررراه    -فوررررررة املوضرررررروا    -
فورة الجمهررور املسررتهدف، نظررا ل ررون الدراسررة تسرعى ملعرفررة صررورة  -فوررة املصرردر  -فوررة السرمات   -املواقرف  

 املرأة في األمثال الشعبية، ت  االعتماد على 
 وتجيررر  عرررادة علرررى السرررنال  مررراذا قيرررل ، هررردفها معرفرررة الوضرررعيات التررري جررراءت فيهرررا ، ف ةةةة املو ةةةوع

املرررررأة فرررري األمثررررال الشررررعبية الجزائريررررة املتداولررررة بمنطقررررة سررررطيف، والترررري ترررر  تقسرررريمها حسرررر  املواضررررع الترررري 
الضررررة، تناولرررت فيهرررا املررررأة إلرررى هرررذه الفورررات  كبنرررت، املررررأة، مشرررال املررررأة فررري البالرررت، الرررزواج، العرررروس، األ:م، 

 الر ال ، العلقة بين الكنك واليماة، املطلقة، األرملة، العق .

 وتجيررر  عرررادة عرررن السرررنال  كيرررف قيرررل ، هررردفها معرفرررة الصرررورة التررري منحتهرررا األمثرررال ، ف ةةةة املوقةةةف
الشرررعبية املتداولررررة بمنطقررررة سررررطيف للمررررأة، وترررر  تقسرررريمها إلررررى ثررررل  فورررات  صررررورة إيجابيررررة وصررررورة سررررلبية 

 وصورة عادية.
 وتجيرر  عررادة عررن السررنال  مررن قررال ، هرردفها معرفررة قائررل األمثررال الشررعبية املتداولررة ، الفاعةةم ف ةةة

 بمنطقة سطيف حول املرأة، وت  تقسيمها إلى فوة الرجل هو القائل، املرأة  ي قائلة املثل، الغيا هو قائلك.
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 ت تلرررررك وتجيرررر  عررررادة عرررررن السررررنال  ملررررن قيرررررل ، هرررردفها معرفررررة ملرررررن وجهرررر، ف ةةةةة الجمهةةةةور املسةةةةة  دف
فورررة قيرررل للرجرررل، قيرررل أو وجرررك  األمثرررال الشرررعبية املتداولرررة بمنطقرررة سرررطيف حرررول املررررأة، وتررر  تقسررريمها إلرررى

 للمرأة، قيل للغيا.
 :(31) عدد "بيالسون" خمد وحدات أساسية في التحليل  ي  تحديد وحدة التحليم  
 السياسية أو التابوية.ال لمة  كأن يقو:م الباحث بحصر كأي للفظ معين لك داللتك الفكرية أو  -
 املوضوا  هو إما جملة أو أكصا تنكد مفهوما معينا سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصادي. -
الش صرررررررية  يقصرررررررد  هرررررررا حصرررررررر كأررررررري ل صرررررررائ  وسرررررررمات محرررررررددة   صرررررررية معينرررررررة سرررررررواء أكانرررررررت تلرررررررك  -

 الش صية     تعينك أو فوة من الناس أو مجتمع من الناس.
 يستخدمها املصدر في نقل املعامي واألف ار.املفردة  و ي الوحدة التي  -
الوحدة القياسية أو الزمنية  كأن يقو:م الباحرث بحصرر كأري لطرول املقرال أو عردد صرفحاتك أو مقاطعرك أو  -

 حصر كأي ملدة النقاش فيك عبا وسائل العل:م.
عررردد  وقرررد اعتمررردت الدراسرررة الياليرررة علرررى وحررردة املوضررروا ل رررون األمثرررال الشرررعبية أصرررل تت رررون مرررن

 قليل من ال لمات كلها تسعى لتأكيد مفهوما معينا، وعليك فاملثل ك ل هو وحدة التحليل.
 مجاالت الدراسة: -2.7

جريررررت هررررذه الدراسررررة بمنطقررررة سررررطيف الترررري تعررررد مررررن املنرررراطل  الداخليررررة 
أ
بالنسرررربة االجررررال امل ررررامي  أ

( ومرررررا صررررراحبك مرررررن 11-)كوفيرررررد الشررررررقية للررررربلد، ويعرررررود سرررررن  اختيرررررار هرررررذه املنطقرررررة النتشرررررار و ررررراء كورونرررررا
إجرررراءات ال جرررر الصرررلي ممررررا جعرررل مرررن عمليرررة التنقررررل إلرررى مختلرررف منررراطل الرررروطن صرررعبة، كمرررا أن األمثررررل 

 املتداولة في هذه املنطقية تقريبا متداولة في كافة مناطل الجزائر لذا اختيا كنموذج لها.
الشرررعبية مررررن كبررررار السررررن  فأمرررا االجررررال النشررررري  فاسرررتهدفت هررررذه الدراسررررة جمهرررور سرررراردي األمثررررال

بمنطقة سطيف واملعروفين تسرده  واستعماله  اليرومي لامثرال الشرعبية بصرفة عامرة، تر  التوصرل إلريه  
 .2222عن طرق البحث والتقأملي، وأما االجال الزمني  فأجريت الدراسة امليدانية طوال شهر أفريل 

 عينات الدراسة وكيفية اختيارها:  -2.7
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االعتمرراد علررى نمرروذجين مررن املعاينررة، األول يتعلررل تسرراردي األمثررال الشررعبية فرري فرري هررذه الدراسررة ترر  
 منطقة سطيف، والنموذج الثامي متعلل باألمثال الشعبية ال اصة باملرأة.

ت  اختبار ساردي األمثرال الشرعبية بطريقرة قصردية مرن خرلل  العينة املتعلق ساردي األمثال الشعبية:  -أ
 السن بمنطقة الدراسة )سطيف( ممن تتوفر فيه  الصفات التالية  التوجك مباشرة إلى كبار

 ي ون معروفا لدم العامة وسرده لامثال الشعبية.أن  -

 أن ي ون كبياا في السن يبلغ سنة الستين على األقل، مّما يسم  لك بمعايشة لثلثة أجيال. -

 بتفاصيلها.امتلكك لذاكرة قوية تمكنك من تذكر األمثال الشعبية  -

 أن ي ون معروفا بصدقك في القول في مختلف معاملتك اليومية. -

وبعرد البحررث عررن سرراردي األمثررال الشررعبية الررذين تترروفر فرريه  هررذه الصررفات بمنطقررة سررطيف، ومررع 
"  بلرررغ عررردد سررراردي 11امتنررراا الررربعل مرررنه  نظررررا لتررريامن الدراسرررة امليدانيرررة مرررع انتشرررار و ررراء كورونرررا "كوفيرررد

( مبحررو  ترروفرت فرريه  الصررفات السررابقة للررذكر، فرررغ  12شررعبية ممررن يشرر لون عينررة الدراسررة )األمثررال ال
وجررود عرردد كبيررا ممررن يمكررن لهرر  أن يرردخلوا فرري عينررة الدراسررة إاّل أن عررد:م ترروفره  لرربعل الشرررول مررنعه  

 من ذلك.

عبية التري يترذكرونها باعتبرار سراردي األمثرال يقردمون كرل األمثرال الشرالعينة املتعلق باألمثال الشةعبية:  -ب
ررران لزامررررا اختيررررار األمثررررال الشررررعبية الترررري ترررردخل ضررررمن عينرررررة  أثنرررراء مقررررابلته  حررررول املرررررأة وأحيانررررا خارجهررررا، كر
الدراسررة بطريقررة قصرردية أيضررا، وفرررل مجموعررة مررن ال صررائ  الترري يجررر  أن تترروفر فيهررا حتررة يررت  تحقيرررل 

 أهداف الدراسة والجابة على التساؤالت املطرحة، و ي 
ت ون تلك األمثرال أقروال مفهومرة ومعبراة وهنراك هردف منهرا وتعطينرا حكمرة معينرة تعبرا عرن قيمرة أن  -

 معينة، ومتداولة هذه األمثال عبا األجيال، وذلك لقوة حكمتها مااالت حية ول  تزل.

 أن ت ون تلك األمثال تتناول املرأة بطريقة مباشرة أو غيا مباشرة. -

 حتة اآلن بمنطقة سطيف. أن ت ون تلك األمثال متداولة -
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وأن ي ون املثل ت  ذكره على األقرل مرن طررف خمرد مرن سراردي األمثرال، وتال يعتبرا مرثل غيرا مترداوال  -
 بمنطقة سطيف.

( مررثل حرررول 52منهررا ) ،( مررثل14وقررد بلررغ عرردد األمثررال الترري ترر  جمعهررا مرررن سرراردي األمثررال الشررعبية )
ت  االسررتغناء عنهررا، كمررا ترر  فررلر  تتنرراول املرررأة  وضرروا املرردروس إذ جرراءت تعيرردة عررن امل( مررثل رخررر 05املررأة و)

( أمثال ذكرها أقل مرن خمرد مبحرو  مرن سراردي األمثرال، وعليرك تشر لت عينرة الدراسرة 25االستغناء عن )
 ( مثل.04ال اصة باألمثال الشعبية التي تناولت املرأة بمنطقة سطيف من )

 أدوات جمع البيانات: -4.7

يعتمررد الباحرررث فرري عمليررة جمررع البيانرررات عررن املوضرروا محررل الدراسرررة علررى أداة أو أكصررا وفررري عررادة مررا 
رأداة لجمررع البيانررات واملعلومررات، وقررد تمررت هررذه املقابلررة املفتوحررة  هررذه الدراسررة ترر  االعتمرراد علررى املقابلررة كر

ال الشرررعبية مررع سرراردي األمثررال الشرررعبية لكبررار السررن بمنطقررة سرررطيف أيررن ترر  الطلرر  مرررنه  سرررد كررل األمثرر
التررري يعرفهرررا أو سررررمعها مرررن قبرررل والترررري تتعلرررل برررراملرأة بطريقرررة مباشررررة أو غيررررا مباشررررة، مرررع التاكيرررري أكصرررا عررررن 

 األمثال املتداولة في الفتاة اليالية.
ومررن أجررل جمررع البيانررات ترر  تسررجيل تلررك املقررابلت بالهرراتف ثرر  ترردوينها وتصررنيفها إلررى فوررات حسرر  

 سابقا في عنصر منهج تحليل املضمون. أهداف الدراسة كما ت  توضيحك
 املعالجة االحصائية للبيانات:  -9.7

اعتمررردت املعالجرررة االحصرررائية للبيانرررات فررري هرررذه الدراسرررة علرررى  التكررررارات والنسررربة املوويرررة مرررن أجرررل 
تحويرل البيانرات الكيفيررة إلرى أرقررا:م كميرة يمكررن مرن خللهررا اتخراذ القرررار واالجابرة عررن التسراؤالت املطروحررة، 

 (.Spss.25وقد ت  االستعانة بمنظومة تحليل البيانات في العلو:م االجتماعية في ذلك )
 

 :انيةعرض وتحليم بيانات الدراسة امليد -8
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( سررررراردا 12( التررررري ترررر  جمعهررررا مررررن )04سررررالت  فرررري هررررذا العنصررررر عررررررض وتحليررررل األمثررررال الشررررعبية الررررر )
ين اللغرررة الدارجرررة كمرررا وردت إلينرررا تلرررك بمنطقرررة سرررطيف، وفرررل الوضرررعية التررري جررراء فيهرررا كرررل مثرررل، مسرررتعمل

 األمثال.

 األمثال الشعبية املتعلقة باملرأة كبنت:  -0.8
*  
 
ةةأ  
ةة يل  ةةا ع  م  ةةب  ل  و د  ن  ةة ات  ن  ةةر  ا ع  م  ةةف  ةة اه  وا ب  املقصررود  مبحررو (، 12ترر  تسررجيل هررذا املثررل مررن طرررف : )ات  م 

و بررررراألخ  والرررررداها، حترررررة فررررري تعرررررل ألسررررررلها،   هرررررذا املثرررررل ال ررررردمات التررررري تقررررردمها البنرررررت قبرررررل وبعرررررد الرررررزواج 
اليرراالت البنررت تضررلي وال تترريوج خدمررة لوالررداها ضررف إلررى ذلررك مررن صررفات البنررت أو األن ررة اليرر ، الينرران، 
العطررف علررى والررداها واالهتمررا:م  هرر ، فالررذي لررالد لررك بنررات ال يجررد مررن يرعرراه واهررت  بررك، فهررذا املثررل يبررين دور 

 وأهمية البنت في األسرة.
مبحرو (، املقصرود  هرذا املثرل البنرت  12ت  تسجيل هذا املثرل مرن طررف : )ات  م  م  ل  ى ل  ت  ح   ت  ان  ب  ل   م  ه   *

أو األن ررة مر وطررة بالشرررف، فترري تمثررل شرررف العائلررة وتخلررل قلررل للوالرردين قبررل الررزواج وبعررد الررزواج، فغررن 
خاصرررة فرري حالرررة بقررت عامسرررة تصررب  عالرررة علررى والرررداها، أمررا إذا تزوجرررت فيبقررب قلرررل الوالرردين عليهرررا مسررتمر 

املرررررض أو الرررروالدة مررررع إم انيررررة أن تواجررررك مشرررركلت اوجيررررة أو أن تصررررب  أرملررررة أو مطلقررررة، وكررررل هررررذه همرررررو:م 
 ومشكلت تستمر مع البنت طوال حيالها، فهذا املثل يبين املشاكل و اليياة التي تليل بالبنت و والداها.

ةةة*  ةةةخ  ل   ال  س  ةةةع   ار  ب  ةةةج  ح  ال    د  ن  يقصرررد  هرررذا املثرررل  مبحرررو (، 23املثرررل مرررن طررررف تررر  تسرررجيل هرررذا : )ات  وب 
ظراهرة انتشرار األخبرار برين النسراء، و رري ظراهرة منتشررة فري مختلرف املنرراطل وخاصرة فري األريراف وذلرك مل ررو  
النساء في البالت، لذا تعتمد النساء على قنوات اتصال خاصة مبنية على نقل ال با من جارة إلرى أخررم حترة 

 بين أنك من بين مها:م املرأة أو البنت املاكثة بالبالت تداول أخبار الناس.ينتشر ال با، فهذا املثل ي
ةةةر  ا   *

ةةةف  ات   ة و  يم   ر  ك 
ةةةاد  ي ع  ةةةد  ق  ال   ك  ت  مبحرررو (، يتحرررد  هرررذا  24تررر  تسرررجيل هرررذا املثرررل مرررن طررررف ة: )يم 

بنررت املثررل عررن الدمرران وصررعو ة تخلرري البنررت عررن عادلهررا السررالوة، و يقررال أن لهررذا املثررل قصررة ف انررت هنرراك 
ران  فقيرراة تلررند امللتررد املمزقررة و تغنرري فرري الطرقررات والكررل  برفقتهررا فررالتقب  هررا أميررا فأ جبتررك فتيوجهررا، وكر
شرررطك أن تتوقررف عرررن ممارسررة تلرررك العررادة فوافقررت، سرررافر األميررا و عنرررد رجوعررك لرر  يجررردها وعنرردما سرررأل 
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انرت، فقرال  " اريمرة واتفكرري عادترك عليها أبلغوه بأنها عادت للغنراء والسريا فري الطرقرات رفقرة الكرل  كمرا ك 
 .القديمة "

 

 

 األمثال الشعبية املتعلقة باملرأة كعروس: -2.8
ةةةي   اش  و   *  ةةةال   ج  ر  خ  ةةة وس  ر  ع   ب   ن  م 

  يةةةت 
 
ةةةي  ب  أ يشررريا هرررذا  مبحرررو (، 12تررر  تسرررجيل هرررذا املثرررل مرررن طررررف ا: )  

الشرررول والتحضرررياات التررري تسررربل  املثررل إلرررى حنرررين العررروس إلرررى بالرررت أبيهررا وفرررراق أهلهرررا، كمرررا يشرريل إلرررى كصررراة
اواج العررروس حتررة تخرررج مررن بالررت أبيهررا إلررى بالررت اوجهررا، وقررد ي ررون لررك معنررة رخررر يرردل علررى الشرر   الررذي 

 يستغرق وقتا طويل ل روجك من البالت.
ةةة*  ةةةا ي  م  ةةةل   ر  ك  ش  ةةةغ   وس  ر  ع    ر  ي 

 
ةةةم  ف ةةةم  ا  ا و  ه  يقصرررد  هرررذا  مبحرررو (، 12تررر  تسرررجيل هرررذا املثرررل مرررن طررررف ا: )ه 

املثل أن العروس عادة ما يت  مدحها من طرف أمها خاصة قبرل اواجهرا أو أثنراء خطبتهرا، كمرا تقرو:م العرروس 
 أيضا بمد  نفسها لذات العرض.

ة* 
 و  ش  
ةا ي  ةةح  ال   ن  م  ةة و  ن 

 و  ش  
ةة اي   ر   ن  م 

ةط  ةةال   ت  اب  مبحررو ( جراء هررذا  24تر  تسرجيل هررذا املثرل مررن طررف : )د  ي 
للعررروس الجديرردة برران ال لهررت  فقررخ بمظهرهررا واوجهررا بررل يجرر  أن تشررارك املثررل علررى شرر ل نصرريحة مقدمررة 

 أفراد العائلة في القيا:م باألعمال املنيلية حتة تكس  ح  وود عائلة الزوج.
 ه  ار  ف  ي ا   ة ف  ن  ح  ال   *

يشريا  مبحرو (، 23ت  تسجيل هذا املثرل مرن طررف ا: )ه  بار  أخ   ت  اب  ج   ار  ط  خ  ا وال 
س التري تفشرل فري االنردماج فرري بيتهرا الزوجيرة الجديردة فري األيرا:م األولرى مرن اواجهرا، و ررذلك هرذا املثرل إلرى العررو 

 تصب  أخبارها متداولة لدم الناس.
 األمثال الشعبية املتعلقة باملرأة كزوجة:  -2.8

*  
 
ةةخ  أ   ب  ط 

ةةن  ب  ل   ةةةو   ك  ت  ةةخ  ا ت  م  ةةةب  ال   ش  ب  ط   هرررذا يقصررد  مبحرررو (، 11ترر  تسرررجيل هررذا املثررل مرررن طرررف : )ك  ن 
املثل وجو  تحري الزوج الصالو للبنت عكد االبرن الرذي يمكرن لرك االختيرار، غيرا أن هرذه العرادة مسرتنكرة 
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عنرررررد الررررربعل، وغيرررررا محبو رررررة فررررري مجتمعاتنرررررا برررررالرغ  مرررررن حررررردو ها فررررري عهرررررد الرسرررررول عليرررررك الصرررررلة والسرررررل:م 
 والصيابة رضملي هللا عنه .

ةالر  *  ة م  اج  ةك   ى ر  و امل ةير  د  ت  ةل  ة ل  ل  ةوم   اب  ب  ةةل  ل   اش  ر  ط   مبحررو (، 12تر  تسرجيل هرذا املثرل مرن طررف : )ب  ال  ك 
املقصرود  هرذا املثررل أن الرزوج هرو حررامي شررف املررأة وهررو مرن ي رون لهررا سرندا فري حيالهررا، فراملرأة العاا رة عررادة 

 ما تتعرض للقذف ممن اتخذوا أعراض الناس حديثا له  عكد املتيوجة.
ةةةال   *  ق 

ةةةز  ي ب    و   ك  ر  ه 
ةةةي  ا  ةةةم  ع  ط  ي ب  اشةةة   م   ك  ام  ةةةي  ق  و   ك  ت   مبحرررو (، 12تررر  تسرررجيل هرررذا املثرررل مرررن طررررف : )ك  ام 

يشيا هذا املثل إلرى التغيراات التري تطررأ علرى البنرت تعرد اواجهرا فتري دعروة لهرا برأن ال تتبرا ى بم انتهرا فري عائلرة 
ي رررون لررك معنرررة رخرررر  أبيهررا ألنهرررا مقبلررة علرررى الررزواج وتغييرررا الوضرررع الررذي قرررد ي ررون أقرررل ممررا كانرررت عليرررك؛ وقررد

قريرر  مررن األول يرردل علررى أن م انررة املرررأة تعررد اواجهررا تتحرردد عررادة بنرروا مررن اليررظ والقرردر ولررالد بالضررورة 
 بقدرلها على القيا:م باألعمال املنيلية.

ةةةةةل   اج  و  ز  * 
ةةةةةيل   ير  ب  د  ة ت 

ةةةةةةت  يشررررريا هررررررذا املثرررررل إلررررررى  مبحرررررو (، 24تررررر  تسرررررجيل هررررررذا املثرررررل مرررررن طرررررررف : )ام  و ع 
ي واملعنوي قبل الزواج الذي يتطل  وقت طويل، فالتحضريا املرادي يتمثرل فري املهرر، وت راليف التحضيا املاد

العرررس، البالررت، العررروس... الرر ، أمررا التحضرريا املعنرروي فيتمثررل فرري كيفيررة اختيررار شررريك الييرراة، فهررذا املثررل 
 يدعوا إلى اتخاذ الوقت ال افي واللا:م الختيار الزوج )ة( وللتحضيا للعرس.

 ب  از  ع  ال   ات  ج   *
 ك  ش  ة ت 

   ات  ق  ي ل 
 
مبحو (، يشيا هذا  25ت  تسجيل هذا املثل من طرف ي: )ك  ب  ة ت  ج  و  ز  مل

املثل إلى ثنائية العز اء واملتيوجة، ففي تعل الياالت بقاء البنت عاا ة أفضل لها من الزواج الفاشل، 
فهنا العز اء تش ي لعد:م اواجها  خاصة إذا نج  عن ذلك الزواج مجموعة املشكلت الزوجية أو الطلق،

 ولكن سبقتها املتيوجة في الش وم من معانالها مع اوجها وأهلك.
 ف  و  ة وك  ب  ر  الد   يف  ي الص   ف   *

مبحرو (، يشريا هرذا  25ت  تسجيل هذا املثل من طرف ا: )وك  ف  ال   ءات  ي الش  
اختيررررار موفرررل ي رررون عرررادة عاقبترررك الطررررلق املثرررل إلرررى عاقبرررة سررروء االختيررررار شرررريك الييررراة، فعنررردما ال ي رررون 

وتبررررذير األمرررروال، ففرررري فصررررل الصرررريف معررررروف أنررررك فصررررل األعررررراس، وقررررد تنتترررري هررررذه األعررررراس بررررالطلق فرررري 
 الشتاء الذي يعني في فتاة قصياة جدا.
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*  
 
ةةأ  
ةةج  و  ز  ت  ي ي  ل  ةةا ع  ه  ةةال  ى م  ل  ةةا ي  ه   و  يةةر  ق  ف   وت  م 

 
ةةأ  
ةةج  و  ز  ت   يل  ةةع   اه   ى ز  ل 

ةةين  ةةا ي     ةة وت  م   ، و ير  غ  ص 
 
ةةأ  
ةةج  و  ز  ت  ي ل  ةةع   اه  ةةةين  ى د  ل  ا   

ةةةةح  ي   ةةةةو ر  ب  ةةةةي والن  ب   
ةةةةي الب  ب   

يتحررررد  هررررذا املثررررل عررررن كيفيررررة  مبحررررو (، 11ترررر  تسررررجيل هررررذا املثررررل مررررن طرررررف : )ير  ش 
اختيرررررار الزوجرررررة  وعررررررن األسررررراس الصرررررريي  الختيرررررار الزوجررررررة وهرررررو الررررردين كمررررررا و رررررملة عليررررررك الصرررررلة والسررررررل:م 

مرررا دون ذلررررك فهرررو ريرررل للررررزوال، فاملرررال والجمررررال ال يررردومان برررل يررررذهبان مرررع مرررررور والشرررريعة السرررلمية، أمررررا 
 الزمان أما الدين فيبقب وهذا يتوافل مع ما و ملة بك الن ي عليك الصلة والسل:م.

ة * ة ث  ر  الح  مبحررو (، الهردف مرن هررذا  21تر  تسرجيل هررذا املثرل مرن طررف ى: )ضةة   بالر    اج  و  ى والةز  و  الر   ب 
يرراء الستشرارة بنرراله  فرري اختيرار الررزوج وعررد:م فررض علرريهن أاواجررا دون مروافقتهن، فالرضررا فرري املثرل دعرروة األول

 الزواج يعد شرطا أساسيا لقيامك.
 * 
 
ةأ  
ةي ك  ل  ة ر  ث  ةةب  ي   واال  م   ي و  ن 

ة ي  ال  مبحرو (، الهرردف مرن هرذا املثررل  23تر  تسررجيل هرذا املثرل مررن طررف : )ج  و  ز  ت 
معمررة املرال ال ترردو:م، لرذا علررى الشربا  أن ي ررون حرري  علررى الررزواج  دعروة الشرربا  للرزواج واليررث عليرك، ألن

متة سنحت لك ظروفك املادية بذلك قبل تتغيا حالتك املاديرة، فالبالرت والرزواج مرن أهر  األشرياء الضررورية فري 
 اليياة.
ةة * ةةةح  ال   ق  ب  س  ةةةق   ب  ط  ةةة م  ب  ةةةخ  ا ي  م  هرررذا الهررردف مرررن  مبحرررو (، 12تررر  تسرررجيل هررذا املثرررل مرررن طررررف : )ب  ط 

املثررل هررو الرردعوة إلررى انجرراا األعمرررال فرري أوقالهررا وحسرر  األولويررة، فقبرررل ال طو ررة يجرر  تحضرريا عرردة أشرررياء 
 أهمها التحري عن الزوج )ة( وأهلك )ا(.

ةة *  خ 
ةةب   ذ   ةة ت  ن   إ   اس  الن 

ةةذ   ق  ا ل  ا م 
ةةل   يةةت  ةةل  ت   ىه   ةةى ل  ق  مبحررو (،  25ترر  تسررجيل هررذا املثررل مررن طرررف : )ص  ال  خ 

إلرررى الرررزواج مرررن بنرررات المسررران املتواضررررع النسررريخ )بنرررت شرررع ي اوالررري( التررري تعرررال  فررري أسرررررة يشررريا هرررذا املثرررل 
مالسرررررورة اليررررررال فعرررررادة ال يضررررررعن شررررررول تججيييررررررة فررررري املهررررررر ومراسررررري  الررررررزواج، وبعرررررد اواجهررررررا ت رررررون قليلررررررة 

ة رخرر الشرول وفي حالة فقر اوجها ال تشت ي كثياا ألنها عاش مثل تلك الظروف؛ وقد ي رون لهرذا املثرل معنر
هرررو عررررد:م النصرررو بررررزواج األقررررار  ملرررا قررررد يررررنج  عنرررك مررررن مشرررركلت عائليرررة فرررر ذا لرررر  يتفررراه  الزوجرررران يصررررب  

 الطلق حل، عكد اواج األقار  الذي يصب  فيك الطلق مشكل للعائلتين.
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 ز   *
ةيت   ق  ا فةةي د  ن 

ةيق  مبحررو (، الهردف مررن هررذا املثرل هررو الرردعوة  21ترر  تسررجيل هرذا املثررل مررن طررف ا: )ن 
 ى اواج األقار  ملا فيك من أهمية كعد:م خروج املياا  من العائلة.إل
 األمثال الشعبية املتعلقة باملرأة كامرأة بشكم عام: -4.8

ةةةة يةةةر  الخ   * ةةة ى ر  ام  ةةةة ر  والش  يشرررريا هرررذا املثررررل علررررى  مبحرررو (، 20ترررر  تسرررجيل هررررذا املثرررل مررررن طرررررف : )ى ر  ام 
ملرا تقرو:م برك مرن أدوار ووظرائف أهمرا التنشروة االجتماعيرة، وفرري أهميرة املررأة فري االجتمرع وأرجرع ال يرا كلرك إليهرا 

 ذات الوقت يرجع الشر كلك للمرأة في حالة فشلها في أداء مهمتها الننيلة.
ةة* 
  ى ر  مل   

 
ةةأ  
ةةل  ةةي م  ةة ت  ع  ب  ا ش  ةة ار  ر  م  ةةب  ا ت  م  مبحررو (، هررذا املثررل  12ترر  تسررجيل هررذا املثررل مررن طرررف : )ار  ي الةةد  ن 

الناجيررررررة مرهرررررون بالتترررررييات التررررري تقررررردمها املرررررررأة، فررررراملرأة مرررررن صرررررفالها الصرررررربا  يرررررر خ قضرررررية بنررررراء األسررررررة
والتحمرل والشرجاعة، أي كلمرا واجهرت املشركلت وأمرور صرعبة كلمرا اادت عزمرا وصرباا وأصربحت امررأة قويررة 

 وقادرة على إدارة شنون بيتها وأسرلها.
ةةةة*  ةةةةر  د  الق   ة ب 

ةةةة ب  ال  ةةة  م  ص  ة ةةةةي ك 
ةةةة ى ر  مل   ةةةة ع  ال  ب  مبحررررو (، هررررذا املثررررل  21يل هررررذا املثررررل مررررن طرررررف ترررر  تسررررج: )م  ق 

يتحررررد  عررررن دور العقررررل فرررري املرررررأة، فرررراملرأة مهمررررا كانررررت صررررفالها إن لرررر  تتحرررررم بالعقلنيررررة وضرررربخ الررررنفد ال 
تسرررتطيع أن ترررنأو فررري أداء أدوارهرررا، والعاقلرررة هنرررا املقصرررود سرررلوكها وتمثيلهرررا بالبصرررل جررراء نظررررا ألهميترررك فررري 

ال ضررر أو اعرري  القرردرة، لررذا ال يمكررن أن يكمررل الطعررا:م دون بصررل وال يمكررن إعررداد الطعررا:م إذ يعتبررا اعرري  
 أن تنأو املرأة دون عقل.

ةة*   ا ي 
 
ةةةأ  
ةةةو  ي ت  ل   ي و  د  ل 

ةةةر  ت  ةةةب   ع  ي م  اف  ي خ 
ةةةاق  ةةةة ر  ب  مبحرررو (، املقصرررود  11ترر  تسرررجيل هرررذا املثرررل مرررن طررررف ي: )ب 

أبناءهررا، فررت  ر ررخ املعاقبررة اللهيررة للمرررأة تسرروء   هررذا املثررل املسررنولية امللقرراة علررى املرررأة اتجرراه تنشرروة وتر يررة
تنشوة أبنا ها، وقد ي ون لهذا املثل معنة أخر هو دعوة املرأة العاقر إلى الصبا ملرا لابنراء مرن مسرنوليات قرد 

 تنجر عنها املعاقبة اللهية، فاألوالد لالسوا معمة دوما قد ي ونوا نقمة.
 ةة* 
 
ةةت   ى ر  مل ةة اف  خ  ةة ن  م   

ةة يب  الش  ةة د  ق  ةةا ت  م  ةةع  الن   اف  خ  ةةج     ن  ة م 
 11ترر  تسررجيل هررذا املثررل مررن طرررف : )يب  الةةذ 

هرررذا املثرررل يتحرررد  عرررن التغيررراات الفيييولوجيرررة تعرررد سرررن اليرررأس التررري تحرررد  للمررررأة واملتمثلرررة فررري  مبحرررو (،
 فقرردانها لل صررو ة، ظهررور التجاعيرررد وظهررور الشررال  و ررري إشررارة إلررى تغيرررا م رران املرررأة تعرررد هررذه املرحلررة التررري
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تحولها من اوجة إلى كنك وجدة أي أن الشال  داللة على تحول املرأة في امل انة واألدوار، لذا تخراف املررأة مرن 
 شال  شعرها.
  و   ار  الد   *

 
  م   ى ر  مل

مبحرو (، فري هرذا املثرل اسرتعملت  25ت  تسجيل هذا املثل من طرف ة: )ك  ر  ش   م  ي   ا ف 
دالل والتأكيرررد علرررى أنررك ال يمكرررن االشرررتااك فرري السررركن ملرررا يرررنج  املرررأة كونهرررا تتررريوج برجررل واحرررد فقرررخ، للسررت

 عنك من مشكلت مثلما ال يمكن الشراكة في املرأة.
 األمثال الشعبية املتعلقة بنشاط املرأة في البيت: -9.8

ةةال  الخ   * ةةر  ة ت  ي  ةة د  ق  ةةح  ف  ال  و   اك  ذ  ح  ةةيب  ج  ة ت  ل 
ةةع   ك  ل  مبحررو (،  12ترر  تسررجيل هررذا املثررل مررن طرررف : )اك  ش 

يتحرررد  هرررذا املثرررل عرررن واجبرررات املررررأة تجررراه اوجهرررا والتررري تتمثرررل فررري خدمترررك فررري كرررل الجوانررر ، وأن ال يقتصرررر 
 دورها في املعاشرة الجنسية فقخ.

ةةةل  ا*  ةةة اع  ر  ذ  ي و  اضةةة   م   م  ف  يتحرررد  هرررذا املثرررل أن  مبحرررو (، 24تررر  تسرررجيل هرررذا املثرررل مرررن طررررف ي: )ال  خ 
تقردمها لزوجهررا وأوالدهررا ولرالد فرري حرديمها أو كلمهررا، و عررادة مرا ترررتبخ  قباحررة م انرة املرررأة فري ال رردمات الترري 

 لسان املرأة بفشلها في األعمال املنيلية.
ةةيةر  د   * ة ك  ور  ع  ي ش  ةر  و  و   يةةك  ن  ذ  و   ور  م   

ةةيل  ة ال  غ  ي أش  مبحررو (،  23ترر  تسرجيل هررذا املثرل مررن طررف : )يك  د   ي 
نرة املررأة فري قردرلها علرى أداء واجبالهرا فري البالرت وذلرك بالقيرا:م باألعمرال يشيا هرذا املثرل فري املعنرة العرا:م أن م ا

املنيليررة ولررالد فرري جمالهررا كمررا، يشرريا أيضررا إلررى سرررلوك سررلي  يجرر  أن تقترردي بررك املرررأة عنررد قيامهررا باألعمرررال 
 املنيلية خاصة إعداد األكل أن تغطي شعرها كي ال يسقخ الشعر في الطعا:م.

  س  ا *
 ا و ن  يق 

 ار   ت  ن  ا 
 ا و ن  ل  س  غ  اة و  د  ق 

 ر   ت  ن  ا 
 ك  اة و  د  اق 

ةن   ا و  ن  س 
ةا  ةر   ت  ن 

ة ة و  د  اق   
ةع  ب  ر  ي ق  ك  ةن 

ةا ن  اع  و  ا مل    ي ت  ح  ب  ص 
مبحو (، يشيا هذا املثل إلى أحرد أسروأ العرادات التري يمكرن أن  12ت  تسجيل هذا املثل من طرف ة: )   اي  ن  

 ت ون في املرأة هو الكسل و عد:م التبكيا.
*   
ةن   ض  خ  م  ة ت  ل  ح  ف  ال   ت  ا   ي ن  ك  ةال  الخ   ت  ا   ةي   مبحرو (، 25تر  تسرجيل هرذا املثرل مرن طررف : )وب  ر  ة ت 

يتحد  هذا املثل عن النهوض باكرا وأن مختلرف النشراطات املنيليرة تحتراج التبكيرا، ملرا للمررأة مرن مشراطات 
يركررز علرررى التبكيررا ويقررارن برررين نرروعين مررن النسررراء، متنوعررة، قررد ال يكفيهررا النهرررار فرري أداء واجبالهررا، هرررذا املثررل 
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األولررى  النهرروض برراكرا لبدايررة أشررغالها وسررماها بررر "الفحلرررة" مقابررل ذلررك نجررد الثانيررة " ال اليررة " رمررز للكسرررل 
 وال مول وقد يطلل هذا املثل عند النساء عامة، أو للمقارنة بين الزوجتين أو عدة مساء في العائلة املمتدة.

 

 
 األمثال الشعبية املتعلقة باملرأة كأم: -6.8

  ين  ي ع  ف   فوس  ن  خ   م  ك   *
 
مبحرو (، يشريا هرذا املثرل إلرى  12ت  تسجيل هرذا املثرل مرن طررف : )ال  ز  و غ  م  أ

 دور األ:م في تعزيز الثقة في النفد لدم األبناء، فمهما كان ش ل الولد أو صفاتك فهو األجمل في نظر أمك.
مبحرو (، يشريا هرذا املثرل إلرى  25ت  تسجيل هذا املثل من طرف ة: )اب  ذ  ك   اس  الن   م  ا ك  ب  اب  و  ا م  ي   د  ع  ب   *

الثقررة الكبيرراة الترري يضررعها األبنرراء فرري الوالرردين واعتبارهمررا القرردوة اليسررنة، عكررد برراألي أفررراد االجتمررع الررذين 
 قد يستغلون اآلخرين.

ةةم  *   
ةةي ر  ل  ةةح  ر  امل   ت  اح  ةةوم   ل  ا ك  ة م 

ةةالك   يةةت  ةةق  ر  ة امل  ر  س   مبحررو (، 12ترر  تسررجيل هررذا املثررل مررن طرررف ة: )وم 
يشيا هذا املثل إلى دور األ:م في املنيل من خلل مختلف األشغال املنيلية التي تنجزها يوميا دون ملل مرن أجرل 
 إسررعاد اوجهررا وأبناءهررا، ولكررن تعررد وفالهررا تترراك فراغررا كبيرراا فرري األسرررة يحررد بررك الررزوج وأبنا هررا، فرررغ  وجررود

 اوجة األ  أو من يعوضها كالبنت أو غياها يبقب الينين إلى األ:م ال يعوض.
 * 
 
ةةأ  
ةةع   يل   ات  ط 

 
ةةو أ ةةو ح  م  ةةي  ة ر  ج    د  ش 

 
ةةف مبحررو (، يشرريا هررذا املثررل  23ترر  تسررجيل هررذا املثررل مررن طرررف و: )م 

بقسررمة إلررى ضرررورة الرضررا بقسررمة األ:م، فرراأل:م برردون شررك تحرر  جميررع أبناءهررا دون اسررتمناء لررذا عنرردما تقررو:م 
شررمليء مرررا بينهمررا تضرررع عرردة اعتبرررارات ال يعرفهرررا إال  رري لرررذا يجرر  الرضرررا يتلرررك القسررمة مهمرررا ظهرررت بأنهرررا غيرررا 

 عادلة.
 األمثال الشعبية املتعلقة بالكنه و الحماة: -7.8

 إ  * 
 إ   م  خ  د  ي   هن  ك  ال  و   وز  ج  ع  ال   ت  م  اه  ف  ا ت  ذ 

 ل   يس  ل  ب 
 مبحرو (، 21ت  تسجيل هذا املثرل مرن طررف ة: )ن  ج  ل 

يشرريا هررذا املثررل إلررى التأكيررد علررى اسررتحالة وقرروا تفرراه  بررين الججرروا والعررروس وهررو مررا يخلررل دومررا مشرركلت 
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للزوج الذي يجد نفسك حائرا بين األ:م والزوجة، وهنا ي ون الصراا في العطاء كرل منهمرا تعتقرد أنهرا  ري األولرى 
 في العطاء.
ةةةك  م   * ةةةع   وب  ت  ةةةل  ةةةج  ال   اب  ى ب  ةةةةر  م  ة ع  ن  ةةةه  ةةةا ت  ا م  ةةةع  ال   ب  ح  ةةةك  ال   وز  ج   21ترررر  تسرررجيل هرررذا املثرررل مرررن طرررررف : )ةن 
هذا املثل شنيك باملثل السابل في املعنة، بل ينكد على أن الصراا بين الججوا والكنرة صرراا أبردي  مبحو (،

برررين أمرررك فرري الييررراة الررردنيا وحتررة فررري اآلخررررة، لرررذا جرراء علرررى شررر ل نصرريحة للرررزوج ل ررري ال يترررأثر بالصررراا الررردائ  
واوجتك بل يج  أن ال يعيا لك اهتماما كبياا ويعتباه صراعا طبيعيا هدفك االستحواذ عليك، بل الرزوج الرذكي 

 يج  أن يستغل هذا الصراا لكس  ودهما معا.
ةةيةةر  غ  ال   * ةةع  ال   ت  ال  ة خ  ةة وز  ج  مبحررو (، يشرريا هررذا املثررل إلررى  20ترر  تسررجيل هررذا املثررل مررن طرررف ة: )ير  غ  ص 

الججرروا مررن اوجررة ابنهررا فتصررب  تقلرردها فرري كررل شرمليء حتررة فرري اللبرراس وتصررفيفة الشررعر وغياهررا، هنررا مررن غيراة 
 شدة الغياة تصب  الججوا لهت  بمظهرها كأنها الاالت صغياة.

 األمثال الشعبية املتعلقة باملرأة ك رة: -8.8
ةةة*  ةةةر  ال   ةةةة و  ر  ة م  ةةةك   و  ل  ةةة ت  ان  يشررريا هرررذا املثرررل إلرررى  مبحرررو (، 21تررر  تسرررجيل هرررذا املثرررل مرررن طررررف ة: )ر  ح 

التنافد الذي ي ون بين الزوجتين الذي يتحول عادة إلى اليسد واليقد ووضرع امل ائرد، فررغ  وجرود تعرل 
 الياالت التي تتوافل فيك الضرائر لكن تضل بينه  املنافسة والغياة واليقد.

ةةح   وج  ز   * ةةة اش  ن  ةةف 
ةةة وج   ز  ال  و   ار  ي غ  ةةة ر  اي  ر      ف 

يشررريا  مبحرررو (، 12تسرررجيل هررذا املثرررل مرررن طرررف  ترر : )ار  ي د 
هرررذا املثررررل إلرررى الصررررراا الرررردائ  برررين الضرررررائر الررررذي يرررنثر سررررلبا علررررى الييررراة اليوميررررة فرررري األسررررة خاصررررة الررررزوج 

 واألبناء، وتلى صعو ة إجاد حل لهذه املشكلت.
  . األمثال الشعبية املتعلقة باملرأة كأرملة5

ةةةال  خ   * ةة ن  ة ةةةق  ي ال  ي ك  ةةةف  ةةةال  ة ب  يشررريا هرررذا املثرررل إلرررى  مبحرررو (، 23تررر  تسرررجيل هرررذا املثرررل مرررن طررررف : )ين  د   ي 
أهميررة الررزوج فرري األسرررة الجزائريررة خاصرررة هررو مررن يتحمررل املسررنوليات املاديرررة، فعررادة مررا تواجررك األرملررة عررردة 
مشررركلت ماديرررة ومعنويرررة تعرررد وفررراة اوجهرررا خاصرررة املتعلقرررة بتابيرررة أبنا هرررا، يضررراف إليهمرررا نظررررة االجتمرررع إلررررى 

 ألرملة.ا
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ةةةل  و  *  ةةةل  ة و  ي  ةةةي   ة ي 
ةة و  ا ل  ة ةةةود      ي   ان  ك  يشررريا هرررذا املثرررل إلرررى  مبحرررو (، 25تررر  تسرررجيل هرررذا املثرررل مرررن طررررف ة: )ي 

الررردعوة باالعتنرررراء باألرامررررل ومسرررراعدلهن تغرررل النظررررر علررررى طبيعررررة سررررلوكهن، وهنرررا وليررررة قررررد ت ررررون أرملررررة أو 
 مطلقة أو يتيمة وهناك من يعتبا املرأة بصفة عامة ولية.

 األمثال الشعبية املتعلقة باملرأة كمطلقة: -01.8
*  
 
  أ
 ي و  ن  ق  ل  ط  ي ل 

 
 ى ب  ز  ة ع  ير  غ  ا ص  ن  أ

 ا و  ي 
 
  أ
 ي و  ن  ق  ل  ط   يل 

 
ةيةر  ب  ا ك  ن  أ

ةى ف  ز  ة غ  تر  تسرجيل هرذا املثرل مرن طررف ا: )ي 
الصغر تبقب لهرا فرر  هنا ير خ هذا املثل أثار الطلق حس  سن املرأة، فاملرأة املطلقة عند  مبحو (، 12

للررزواج مرررة أخرررم والترري مررن املمكررن أن تحصررل مررن خللررك علررى حيرراة أفضررل ممررا كانررت عليررك، فرري حررين طررلق 
املررأة فري سرن كبيررا ال يبقري لهرا أيررة فرصرة فري إعررادة الرزواج لرذا ارترربخ تقردي  ال دمرة للمرررأة عنرد طلقهرا و رري 

 صغياة وارتبخ عزا ها بكبا سنها.
 * 
 
  أ
 ر  و   ت  ا ال  ه  ق  ل  ط  ت   يل 

 ر  ا ط  ه  يل 
يتحرد  هرذا املثرل عرن  مبحرو (، 20ت  تسرجيل هرذا املثرل مرن طررف : )يق 

عررادة كانررت موجررودة مررن قبررل و رري رغبررة الرجررل فرري الررتحك  فرري اوجتررك ولررو كانررت مطلقررة منررك، فرري حررين أنررك لرر  
 يتبقب لك أي علقة شرعية أو اجتماعية بينهما وال يمكن لك أن يتحك  فيها.

 
 
 
 األمثال الشعبية املتعلقة بالعقم:  -00.8

  ه  * 
ةةن  ةةة ك  يت  ةةةا ال  ي   و   ر  اق  ع 

 
ةةةأ ةةة ت  ن    ا ه  م 

ةةةن  ةةةي ر  يت  مبحرررو (، يشررريا  21تررر  تسرررجيل هرررذا املثرررل مرررن طررررف : )ك  وح 
هذا املثل إلى املرأة التري تثيرا دومرا املشركلت فري األسرر برالرغ  مرن كونهرا عراقر، بمعنرة يمكرن للرزوج أن يطلقهرا 

فقخ فمرا برال كونهرا سرالوة، باعتبرار عقرر الزوجرة يتري  للرزوج إم انيرة تطليقهرا أو إعرادة الرزواج تسن  عقرها 
عليها، كما يمكن أن ي ون لك معنة رخر يدل على تخاص  الزوجين تسن  عرد:م النجرا  وتبرادل الرته  بينهمرا 

نهرررا ال تصرررربا لعقمهررررا خاصرررة املرررررأة التررري تلررررو كثيررراا علررررى االنجررررا ، وهنرررا قررررد يصررربا الررررزوج علررررى عقررر  اوجتررررك لك
 وتتسن  في مشاكل كثياة.
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 األمثال الشعبية املتعلقة بالربيب: -02.8
ةة*    يةةب  ب  الر    م   ه 

 او  د   ي  ال 
  ط   يةةه 

يشرريا هررذا املثررل عررن  مبحررو (، 12ترر  تسررجيل هررذا املثررل مررن طرررف : )يةةب  ب 
فالر الررر  مشررر لة ال يمكرررن مشررر ل الر الررر  فررري العائلرررة ومرررا يتاتررر  عنرررك مرررن أثرررار عليرررك وعلرررى كرررل أفرررراد العائلرررة، 

 حلها.
 ب  الر   * 

ةةةةع   يةةةةب  يشرررريا هررررذا املثررررل أن الر الرررر  دائمررررا  مبحررررو (، 12ترررر  تسررررجيل هررررذا املثررررل مررررن طرررررف ة: )ل 
 يش ل عائقا ومش ل في األسرة، ومهما يعتنون بك إال أن ذلك ال يغيا من نظرتك إلى اواج أبيك.

  ي ال  ير  د  * 
 ف   ير  خ 

 ب  ي ر  
مبحرو (، وهرو يشريا إلرى  12)ت  تسجيل هذا املثل مرن طررف : ك  يد  ل  و   ش  ي  ع  ي   ك  يب 

أن الر الر  يمكرن االسررتفادة مرن خدماتررك إذا مرا تر  تر التررك تر يرة سررليمة، فعرادة مرا ي ررون عونرا ألبنرراء مرن ر تررك 
 .إخوتك من األ و التالي أكبا من دوما أكبا سنا من أوالد مر التك  ك( باعتبار الر ال يأب ة)اوج

مبحرروثين، لررذا ترر  اعتبرراره  أمثررال غيررا  (25)أمثررال شررعبية ذكررره  أقررل مررن  أربعررة ترر  اسررتبعاد ** مالح ةةة:
 ، وه  أو غيا متداولة قد ي ونوا أمثال دخيلة على املنطقة أو حديثة الدراسة )سطيف(متداولة بمنطقة 

  ت  ن  ب  ال   *
 
 ت بالعفة وعلمتها البنتها.امرأة تحل  لى املرأة العفيفة كونها ابنة إ  وهو يشيا م  ك   ب  و  ث  ال  و   م  أ

ةةةأل   *  ق 
ةةةةى ال  ةةةة ع  ر  د  ق 

 ل 
 
ةةةةم  ى ف ةةةط  ا ت  ه  ةةةةب  ال   ع  ل    ت  ن 

 
ةةةم  أل    وهررررو مثررررل فررري نفررررد معنرررة املثررررل السرررابل يتحررررد  عررررن اه 

 العفة املوروثة من األ:م إلى البنت.
ة * ةا ت  م  ةةع   ول  ق  ة ك  د  ن  ةح   وك  خ  ةةى ت  ت   ج 

ةو  ي ز  ةةج    يشرر هرذا املثررل إلرى دور املررأة فرري العلقرات األخويررة، وك  ة خ 
 فعادة ما تتغيا تلك العلقة بزواجهما أو بزواج أحدهما. 

*  
 
  أ
ةي ف  ل   م   اي  

ةن  ةق  ةن  ت  ا ت  ة م  لهرا اعرن عاد أو املررأة يتحرد  هرذا املثرل عرن الدمران وصرعو ة تخلري البنرت: ىق 
 السالوة.
 * 
 
  أ
 ات  ط  خ   يل 

 
ةه ح  م  وا أ ةة ت  ر  ج    د  س 

 
ةف الردفاا عرن أبنا هرا أمرا:م أبريه  أو يشريا هرذا املثرل إلرى دور األ:م فري : وام 

 .أما:م الغيا، فعندما تتوفى أو تطلل يصب  األبناء دون مدافع وكأنك ت  سْد أفواهه 

 مناقشة نتائج الدراسة امليدانية في  وء التساؤالت:  -5
 تعد عرض و تحليل بيانات الدراسة سوف يت  مناقشتها في ضوء تساؤالت الدراسة كما يلي  
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"مةةةااي الو ةةعيات التةةةي جةةاءت في ةةةا  الرررذي مفادهررامناقشةةة نتةةائج الدراسةةةة فةةي  ةةةوء التسةةاؤل األول:  -0.5
تصررمي   أجررل الجابررة علررى هررذا التسرراؤل ترر ؛ ومررن املةةرأة فةةي األمثةةال الشةةعبية املتداولةةة بمنطقةةة سةةطيف "

 الجدول التالي  
 (: يوضح الو عية التي جاءت في ا املرأة في األمثال الشعبية املتداولة بمنطقة سطيف.10جدول رقم )
 النسبة امل وية التكرار الو عية
 %2482 20 البنت

 13,0% 20 املرأة

 10,4% 25 نشاط املرأة في البيت

 25,0% 12 كطرف في الزواج

 %2482 20 العروس

 %2482 20 األم

 04,1% 22 ال رة

 06,2% 22 الربيب

 06,2% 22 العالقة بين الكنة والحماة

 04,1% 22 املطلقة

 04,1% 22 األرملة

 02,0% 21 العاقر

 100% 04 الجموع

  
نلحرظ مررن خرلل هررذا الجرردول الرذي يو ررو وضرعية املرررأة فرري األمثرال الشررعبية بمنطقرة سررطيف مررن 

( 12( عرررددها )%25مترررداوال، أن معظررر  تلرررك األمثرررال تحررردثت عرررن الرررزواج وقررردرت مسررربتها )( مرررثل 04خرررلل )
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مرررثل و رررري كالتررررالي  أخطررر  لبنتررررك ومتخطررررن  البنرررك،  الرجررررل ديررررر املررررأة كلررررة للبررررا  ومطرررراش للكررررل ، الألرررري 
ي، فري اواج ليلة تدبياتوا عرا:م، جرات العز رة تشر ي  لقرات املزوجرة تب ر بزهرك وأيامك ماشملي بطعمتك وقيامك

را، ليتيوجهررا علررى مالهررا يمرروت فقيررا وليتيوجهررا علررى اينهررا يمرروت الصرررغيا  الصرريف الدر وكررة  وفرري الشررتاء الفوكر
وليتيوجهررا علررى دينهررا يحبرروا ربرري والن رري النشرريا، اليررر  بررالروم والررزواج بالرضررملي،  لكصررا مالررك يبنرري وال يترريوج،  

 تلقب ل ل ، ايتنا في دقيقنا. سبل اليط  قبل ما يخط ، خد بنت الناس إذا ما لقيت لنهة
( 20( وسرررجلنا )%12أمررا الوضرررعية الثانيرررة وضرررعية املررررأة بصرررفة عامرررة قررردرت مسررربة هرررذه الوضرررعية )

أمثرررال متداولرررة بكصررراة فررري املنطقرررة املدروسرررة وهرررذه األمثرررال تمثلرررت فررري  ال يرررا امررررأة والشرررر امررررأة، املررررأة لررري مرررا 
رراملرأة برررل عقرررل   يلررري تولررردي وتربررري خرررافي عاقبرررة ربررري، املررررأة شررربعت مررررار مرررا تبنررري الررردار، القررردرة برررل البصرررل  كر

 تخاف من الشال  قد ما تخاف النججة من الذي  الدار واملرأة ما فيه  الشركة.
( أمثرال 25( بمرا يعرادل )%1280أما الوضعية الثالثة تناولت مشال املررأة فري البالرت وقردرت النسربة برر)

اليررررة ترقرررد حررررداك والفحلرررة تجيبلررررك عشررراك، الفرررر  ماضرررملي والررررذراا متداولرررة فرررري املنطقرررة املدروسررررة و ررري  ال 
خالي، ديري شعورك مور ودنيك وريلي شغال يديك، سيقنا وانت راقدة وكلتنا وأنت راقردة وكري قربعنرا ملراعن 

 صبحتي نايضة، كي ناضت الفحلة تمخل ناضت ال الية ترو .
( أمثرررال ل رررل 20( بمعرردل )%2482بة )أمررا الوضرررعية املواليررة فتررري وضرررعية البنررت والعرررروس واأل:م بنسررر

ريمررة أملمررات، سررال ل بررار عنررد ال جو ررات، وضررعية و رري  لرري معنرردوا لبنررات معرفرروا برراه مررات، هرر  لبنررات حتررة 
أتفكري عادتك القديمة أمثال جاءت حول البنت؛ وش يخرج العروس من بالت أبيها، ما يشكر العروس غيا 

ابررت اليررد، الينررة فرري اظفارهررا وال طررار جابررت أخبارهررا أمثررال فمهررا وال امهررا، شرروية مررن الينررة وشرروية مررن رط
ابرة، مرن لري راحرة املرحومرة ذيما و ابا كل النراس ك جاءت حول العروس؛  كل خنفوس في عين أمك غزال، تعد

 كلها أمثال جاءت حول األ:م.  ، ل طاتوا أمك تجرة تسد فمكما كليت الكسرة املرقومة، 
( %2082اليمرراة والر الرر  )ابررن الررزوج أو الزوجررة( فقرردرت مسرربتهما بررر)أمررا وضررعية العلقررة بررين الكنررة و 

( أمثرال متداولرة فري املنطقرة املدروسرة و ري  إذا سراهمت الججروا والكنرك يردخل ابلرالد 22ل ل منهمرا بمعردل )
لكنررة، الغيرراة خررلت الججرروا صررغياة أمثررال جرراءت االجنررة، مكتررو  علررى بررا  الجنررة عمرهررا مررا تحرر  الججرروا 
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واليمرراة، هرر  الر الرر  ال يدويررك طبالرر ، الر الرر  علررة، ديررري ال يررا فرري ر البررك يعررال  وليرردك أمثررال حررول الكنررة 
 جاءت حول الر ال .

( بمعردل مثلررين %2081أمرا الوضرعية املواليررة  ري خاصررة بالضررة، األرملررة، املطلقرة فقرردرت مسربتها بررر )
، اوج حنررراش فرررري غررررار وال اوج مترررداولين ل ررررل وضررررعية فررري املنطقررررة املدروسررررة و ررري  الضرررررة مرررررة ولرررو كانررررت حرررررة

ضرراير فري دار أمثرال جراءت حررول الضررة، خلمري كري القفررة برل يردين، وليرة وليررة وال كران اهوديرة أمثرال جرراءت 
حول األرملة، لي طلقني وأنا صرغياة مرزم بيرا ولري طلقنري وانرا كبيراة غرزم فيرا، الري طلقهرا ال توريلهرا طريرل أمثرال 

 جاءت حول املطلقة.
( بمثل واحد متداول بكصاة فري املنطقرة املدروسرة %22األخياة فمتعلقة بالعق  بنسبة )أما الوضعية  

 وهو  هنالتك يا العاقل وأنتي مهنتال  روحك. 
وممررا سررربل مسررتنت  أن املثرررل الشررع ي باعتبررراره قرررول هررادف ومعبرررا تنرراول املررررأة ب سررها  وفررري مختلرررف 

تتقمصررررررها، فجررررراءت وضرررررعيتها كطرررررررف فررررري عمليررررررة  الوضرررررعية االجتماعيرررررة و رررررراألحرم األدوار االجتماعيرررررة التررررري
الرررزواج فررري املرتبرررة األولرررى ثررر  وضرررعية املررررأة بصرررفة عامرررة ثررر  وضرررعية البنرررت والعرررروس واأل:م برررنفد ال جررر  ثررر  
وضرررعية الر الررر  والعلقرررة برررين الكنرررك واليمررراة برررنفد ال جررر  أيضرررا ثررر  وضرررعية األرملرررة واملطلقرررة ثررر  وضرررعية 

 العق .
ية برررالزواج ألهميتررك فرري االجتمررع، فررالزواج لرررك أهميررة فرري الرردين واالجتمرررع ويعررود اهتمررا:م األمثررال الشررعب

واملرأة تكتمل تعد خضوعها لهذه املرحلة، و ي الزواج وبعد ذلك املررة بصرفة عامرة أي التحرد  عنهرا تشر ل 
عرررا:م، املررررأة تعتبرررا نصرررف االجتمرررع ونواترررك، تعرررد دلرررك مشرررال املررررأة فررري البالرررت ففررري القررردي  كانرررت االجتمعرررات 

 سودها اآلسر املمتدة املت ونة من الجد والجدة.ت
ف انت املرأة تقراس قيمتهرا لنشراطها فري البالرت واألعمرال التري تقرو:م  هرا واألمثرال التري عبرات عرن هرذه     

الوضررعية منهرررا االيفرررزة للمررررأة ومنهرررا مرررن تعطيهرررا صرررورة سررلبية علرررى أنهرررا كسرررولة، وهنررراك أمثرررال تو رررو قيمرررة 
دانها يرندي إلرى اضرطرابات عديردة وحرمران ونقر ، وهنراك أمثرال و ريت أن للبنرت وأهمية األ:م لابناء وفقر

أهمية في األسرة فتي ت ون عونا وسندا فري البالرت، ثر  البنرت تنتقرل إلرى مرحلرة العرروس، هنراك أمثرال تناولرت 
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تصررف فري هده املرحلة وعبات عن العروس في أيامها األولى تعد الزواج، كيفية معاملة أهل الزوج، وطريقة ال
 األيا:م األولى من الزواج، ويت  فيها مراقبتها من طرف عائلة الزوج وتقييمها.

أن األمثال الشعبية املتداولة في منطقة سةطيف تناولةت املةرأة فةي و ةعيات مختلفةة   ومما سبل يمكن القول 
البنةةت والعةةروس واألم بةةنفس  من ةا و ةةعي  ا كطةةرف فةي الةةزواج فةةي املرتبةةة األولةى ةةةم و ةةعية املةرأة بصةةفة عامةةة ةةةم و ةعية

الحجةةةم ةةةةم و ةةةعية الربيةةةب والعالقةةةة بةةةين الكنةةةه والحمةةةاة بةةةنفس الحجةةةم أي ةةةا ةةةةم و ةةةعية األرملةةةة واملطلقةةةة ةةةةم و ةةةعية 
 العقم.

 

 

 

 

 

 

 

"مةةةةةةااي صةةةةةورة املةةةةةةرأة فةةةةةي األمثةةةةةةال  الررررررذي مفررررراده مناقشةةةةةة نتةةةةةةائج الدراسةةةةةة فةةةةةةي  ةةةةةوء التسةةةةةةاؤل الثةةةةةاني: -2.5
من أجل الجابة على هذا التساؤل ت  تصرمي  الجردول الشعبية املتداولة بمنطقة سطيف حول املرأة "؛ 

 التالي 

 (: يوضح صورة املرأة في األمثال الشعبية املتداولة بمنطقة سطيف12جدول رقم )
 النسبة امل وية التكرار الصورة
 %5282 20 ايجابي

 %2282 10 سلبية

 %1083 24 عادية
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 100% 04 الجموع

 
نلحرررظ مرررن خررررلل هرررذا الجررردول يو ررررو صرررورة املررررأة مررررن خرررلل األمثرررال الشررررعبية املتداولرررة بمنطقررررة 

( مررثل وتتمثرررل 20( وعرررددها )%52سررطيف أن نصررف تلرررك األمثررال حملررت صرررورة ايجابيررة عرررن املرررأة بنسرربة )
أمررك غررزال، تعررد يمررا و ابررا كررل نرراس كذابررة، ل طرراتوا أمررك تجرررة هررذه األمثررال فرري كررل مررن  كررل خنفرروس فرري عررين 

ري ناضررت  تسرد فمررك، لري ماعنرردوا لبنرات مررا عرفروا برراه مرات، ال اليررة ترقرد حررداك والفحلرة تجيبلررك عشراك، كر
الفحلرة تمخررخ ناضررت الجايحرة ترررو ، ديررري شرعورك مررن ورا وذنيررك وريلري شررغال يررديك، املررأة لرري ماشرربعت 

خرذ بنرت النراس ال ملقيرت لهنرا تلقرب ل رل ، ايتنرا ،يا لتولدي وتربي خافي مرن عاقبرة ربي املرار ما تبني الدار،
فررري دقيقنرررا، اخطررر  لبنترررك ومررراتخطن  لبنرررك، الراجرررل ديررررو ملرررررة كلرررة للبرررا  ومطرررراش للكرررل ، الألررري اهررررك 

صرررا مالرررك وأيامررك ماشرررملي طعمترررك وقيامررك، اواج ليلرررة تررردبياتوا عرررا:م، اليررر  فررري الرررروم والرررزواج بالرضررملي، إلررري ك
يبنري وال يتريوج، سربل اليطر  قبرل مرا يخطر ، ديرري ال يرا فري ر البرك يعرال  وليردك، شروي مرن الينرة وشرروي 
مررن رطابررة اليررد، مررا يشرركر العررروس غيررا مهررا وال فمهررا، الرري طلقنرري وأنررا صررغياة مررزم بيررا والرري طلقنرري وأنررا كبيرراة 

ري القفررة بررل يرردين، الرري يتيوجررا علرى مالهررا يمرروت  فقيررا والرري يتيوجهررا علررى اينهررا يمرروت صررغيا غرزم فيررا، خلمرري كر
 والي يتيوجها على دينها يحبك ربي والن ي النشيا، كل هذه األمثال املذكورة حملت صورة ايجابية.

( مرررثل 10فرري ) ة( مررن األمثررال املتداولرررة صررورة سررلبية عررن املرررأة ممثلرر%2282فرري املقابررل حملررت مسرربة )
عنررد اال جو رررات، اريمرررك أتفكرررري عادتررك القديمرررة، الفررر  ماضرررملي و رري  هررر  البنرررات حتررة املمرررات، سرررال  ل برررار 

والذراا خالي، سيقنا وأنت راقدة وغسلنا وأنت راقدة وكنسرنا ورنرت راقردة كري قربعنرا ملراعن صربحتي نايضرة، 
املررررأة تخررراف مرررن الشرررال  قرررد مررررا تخررراف النججرررة مرررن الرررذي ، هرررر  الر الررر  ال يدويرررك طبالررر ، الر الررر  علررررة، إذا 

كنرررك يررردخل إبلرررالد الجنرررة، مكتررررو  علرررى برررا  الجنرررة عمررررو ال تتفررراه  الججررروا والكنررررك، تفاهمرررت الججررروا وال
الغيراة خرلت الججرروا صرغياة، الضررة مرررة، اوج حنراش فري غررار وال اوج ضرراير فري دار، هنالتررك يرا العراقر وانترري 

 ما هنتال  روحك، الينة في أظفارها وال طار جابت أخبارها.
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األمثرال التري حملرت صرورة عاديرة ال إيجابيرة وال سرلبية عرن املررأة ( مرن %1083في حين سجلت مسربة )
( أمثررال و ري  الرردار واملرررأة مرا فرريه  شررركة، ال يررا امررأة والشررر امرررأة، جرات العز ررة تشرر ي لقررات 24ممثلرة فرري )

راملرأة بررل عقررل، فرري الصرريف الدر وكررة وفرري الشررتا ران اهوديررة، القرردرة بررل بصررل كر ء العز ررة تب رري، وليررة وليررة ولوكر
 لفوكا، الي طلقها ال توريلها طريل، وش يخرج العروس من بالت بيها.

ومسررتنت  ممررا سرربل أن الصررورة الترري تحملهررا األمثررال الشررعبية املتداولررة حررول املرررأة بمنطقررة سررطيف 
حملرت صرورة إيجابيرة عرن املررأة أكصرا منهرا سرلبية، فمعظرر  األمثرال كران الهردف منهرا إيجرابي وكانرت تحرث علررى 

اج، وطريررررررل اختيررررررار الررررررزوج والزوجررررررة، وطريقررررررة تصررررررف املرررررررأة خاصررررررة فرررررري األسرررررررة املمترررررردة، ف ررررررل أهميرررررة الررررررزو 
االجتمعرات تعطري أهميرة لعمرل املررأة فري بالرت اوجهرا وتتقانهرا ألشرغالها برل ويرت  تحديرد م انتهرا فري ضروء ذلرك، 

األمثررال علررى اواج هرذا بالضررافة إلررى أهميررة البنررت فرري األسرررة فت ررون عونررا وسررندا لوالررداها، كررذلك تحررث هررذه 
 األقار ، والملا:م بالشمل.

أمرررا الصرررورة السرررلبية التررري معرررت  هرررا املررررأة برررل بررراألحرم تعرررل النسررراء فركرررزت علرررى عرررد:م نهررروض املررررأة 
برررراكرا للقيرررررا:م بواجبالهررررا املنيليرررررة، واالعتنرررراء بزوجهرررررا وأبنا هرررررا، إضررررافة إلرررررى ترررروتر العلقرررررة بررررين الججررررروا والكنرررررك 

مررا ف ررل منهمررا لررداها حرر  تملررك الرجررل االبررن والررزوج فرري رن واحررد، إذ قلرريل مررا و ررينات الغضرر  والترروتر بينه
ت رررون العلقرررة بينهمرررا هادئرررة، ومرررن تلرررك الصرررور السرررلبية أيضرررا خررروف املررررأة مرررن كبرررا السرررن، ومرررا نلحظرررك فررري 

 االجتمع أن املرأة فعادة ما تني ج عند سنالها عن سنها، ف ل هذه الصور سلبية.
شرررعبية حرررول املرررأة الصرررورة االيجابيرررة للمررررأة وذلررك مرررن خرررلل أهميرررة وم انرررة إذا أو رريت األمثرررال ال

املررررأة فررري اآلسررررة واالجتمرررع، إضرررافة إلرررى هرررذا هنررراك أمثرررال و ررريت صرررورة سرررلبية ممكرررن أن تقرررو:م  هرررا املررررأة فررري 
 األسرة و الت اوجها.

للمةرأة صةورة إيجابيةة أن نصف األمثال الشةعبية املتداولةة بمنطقةة سةطيف منحةت ومما سبل يمكن القول  
 في حين نع  ا ةلث األمثال بصورة سلبية.
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"من قائم األمثال الشةعبية املتداولةة  الذي مفاده مناقشة نتائج الدراسة في  وء التساؤل الثالث: -2.5
 من أجل الجابة على هذا التساؤل ت  تصمي  الجدول التالي  ؛ بمنطقة سطيف حول املرأة "

 و و قائل األمثال الشعبية املتداولة بمنطقة سطيف(  ي22جدول رق  )
 النسبة امل وية التكرار قائم املثم
 %2082 22 املرأة

 %2281 21 الرجم

 %1283 05 الغير

 100% 04 الجموع

 
نلحظ من خلل الجدول الذي يو و مرن قائرل املثرل الشرع ي املترداول بمنطقرة سرطيف حرول املررأة 

املثرل الشرع ي أن بالتقرير  كرل األمثرال التري قيلرت عرن املررأة جراءت علرى لسران العامرة أي على لسان من جراء 
( مرررثل، تمثلرررت هرررذه األمثرررال فررري  لررري مرررا عنررردوا لبنرررات مرررا عرفررروا بررراه 05ثلرررة فررري )م( مت%12815قررردرت مسررربتها برررر )

ل يرررا امررررأة اريمرررة واتفكررري عادترررك القديمررة، ا مررات، هررر  لبنررات حترررة املمررات، سرررال ل بررار عنرررد اال جو ررات،
ري املرررأة برل عقررل، يررا لري تولرردي وتربرري  والشرر امرررأة، املرررأة لري مررا شرربعت مررار مررا تبنرري الردار، القرردرة بررل بصرل كر
خررررافي مررررن عاقبررررة ربرررري، املررررررأة تخرررراف مررررن الشررررال  قرررررد مررررا تخرررراف النججررررة مررررن الرررررذي ، الرررردار واملرررررأة مررررا فررررريه  

غيررا أمهرا وفمهرا، شرروي مرن الينررة وشروي مررن يشرركر العرروس  الشرركة، وش يخررج العررروس مرن بالررت أبيهرا، مرا
رطابرة اليردين، الينرة فري أظفارهرا وال طررار جابرت خبارهرا، كرل خنفروس فري عررين أمرك غرزال، تعرد يمرا و ابرا كررل 
الناس كذابة، من لي راحة املرحومة ما كليت الكسرة املرقومة، لري خطراتوا مرو تجررة تسرد فمروا، الضررة مررة 
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ررران ولرررو كانررررت حرررررة، اوج حنرررراش فررري غررررا ر وال اوج ضررررراير فرررري دار، لررري طلقهررررا ال توريلررررك طريررررل، وليرررة وليررررة يررررا لوكر
اهوديرة، هرر  الر الر  ال يدويررك طبالر ، الر الرر  علرة، اذا تفاهمررت الججروا والكنررك يردخل إبلررالد  الجنرة، الغيرراة 
خرررلت الججرررروا صرررغياة، ال اليررررة ترقررررد حرررذاك والفحلررررة جيبلررررك عشررراك، الفرررر  ماضررررملي والرررذراا خررررالي، ديررررري 

ري شررعورك  مررن ورا وذنيررك وريلرري شررغال يررديك، سرريقنا وأنررت راقرردة وكنسررنا وانررت راقرردة وغسررلنا ونررت راقرردة كر
قربعنا ملاعن صبحتي نايضة، كري ناضرت الفحلرة تمخرخ ناضرت ال اليرة تررو ، اخطر  البنترك ومرا تخطرن  

اواج ليلررة لبنرك، الراجررل ديرررا ملررررة كلررة للبررا  ومطررراش للكرل ، الألرري اهرررك ويامررك ماشررملي بطعمتررك ويامررك، 
را، لرري يتيوجهررا  ترردبياتوا عررا:م، جررات العز ررة تشرر ي لقررات املزوجررة تب رري، فرري الصرريف الدر وكررة وفرري الشررتاء الفوكر
علرررى مالهرررا يمررروت فقيرررا ولررري يتيوجهرررا علرررى اينهرررا يمررروت فقيرررا ولررري يتيوجهرررا علرررى دينهرررا يحررر  ربررري والن ررري النشررريا، 

يوج، سربل اليطر  قبرل مرا يخطر ، خرذ بنرت النراس الير  بالروم والزواج بالرضرملي، لري كصرا مالرك يبنري وال يتر
 تلقب ل ل ، ايتنا في دقيقنا. ةلقيت لنها م إذا

( مرررن األمثرررال التررري جررراءت علرررى لسررران املررررأة و ررري تتحرررد  عرررن نفسرررها %2082فررري حرررين سرررجلت مسررربة )
ري  ( فقررخ وهمررا  لرري طلقنرري وأنررا صررغياة مررزم بيررا ولرري طلقنرري وأنررا كبيرراة غررزم فيررا،22وتتمثررل فرري مثلررين ) خلمرري كر
 القفة بل يدين.

( تمثرل فري  هنالترك يرا العراقر وأنتري %2281( فقرخ بنسربة )21أما الرجل فجاء على لسانك مثل واحدا )
 مهنتال  روحك.

ومسررتنت  مرررن خررلل هرررذا الجرردول أنرررك بالتقريرر  كرررل األمثرررال جرراءت علرررى لسرران العامرررة، فرري حرررين جررراء 
 الرجل.مثلين على لسان املرأة ومثل واحد على لسان 

أنه بالتقريب كم األمثةال الشةعبية متداولةة بمنطقةة سةطيف حةول املةرأة جةاءت علةى ومما سبل يمكن القول  
 لسان عامة الناس، ونسبة قليلة جدا من ا فقط جاءت على لسان املرأة أو الرجم.

ية "ملةةةةةن وجهةةةةةةت األمثةةةةةال الشةةةةةةعب الرررررذي مفررررررادهمناقشةةةةةة نتةةةةةائج الدراسةةةةةةة فةةةةةي  ةةةةةةوء التسةةةةةاؤل الرابةةةةةةع:  -4.5
 من أجل الجابة على هذا التساؤل ت  تصمي  الجدول التالي   ؛املتداولة بمنطقة سطيف "

جهت األمثال الشعبية املتداولة بمنطقة سطيف14جدول رقم )  (: يوضح ملن و 
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جه املثم  النسبة امل وية التكرار ملن و 
 %5282 20 املرأة

 %1285 20 الرجم

 %2385 14 الغير

 100% 04 الجموع

 
نلحررررظ مرررررن خررررلل هرررررذا الجرررردول الرررررذي يو رررررو لنررررا ملرررررن وجهررررت األمثرررررال الشررررعبية املتداولرررررة بمنطقرررررة 

( مرررثل  ررري  الألررري 20( متمثلرررة فررري )%52سرررطيف حرررول املررررأة أن نصرررف األمثرررال الشرررعبية وجهرررة للمررررأة بنسررربة )
انررت راقرردة بزهرررك وايامررك ماشررملي بطعمتررك وأيامررك، الررذراا ماضررملي والفرر  خررالي، سرريقنا ونررت راقرردة كنسررنا و 

ررري قربعنرررا ملرررراعن صررربحتي نايضررررة، ديررررري ال يرررا فرررري ر البرررك يعررررال  وليررردك، هنالتررررك يررررا  واغسرررلنا وانررررت راقررردة وكر
شروي ، مهرا وال فمهرااالعاقر وانت مهنتال  روحرك، وش يخررج العرروس مرن بالرت بيهرا، مرا يشركر العرروس غيرا 

، املررأة تخراف مرن الشرال  قرد مرا من الينة وشوي من رطابة اليد، الينرة فري أظفارهرا وال طرار جلبرت خبارهرا
املرررأة لرري ماشرربعت مررررار مررا تبنرري الرردار، يرررا لرري تولرردي وتربرري خرررافي مررن عاقبررة ربررري،  ،تخرراف النججررة مررن الرررذي 

ري املرررأة بررل عقررل، الضرررة مرررة ولررو كانررت  الراجررل ديرررو املرررأة كلررة للبررا  ومطررراش للكررل ، القرردرة بررل بصررل كر
فري دار، هر  الر الر  ال يداويرك طبالر ، ر الر  علرة، جرات العز رة تشر ي  حرة، اوج حناش فري غرار وال اوج ضرراير

 لقات املزوجة تب ي، الدار واملرأة ما فيه  شركة، ال يا امرأة والشر امرأة.
( مثل  ي  ايتنا في دقيقنرا، 14( ممثلة في )%2385وتليها مسبة األمثال املوجهة إلى الغيا والتي قدرت بر )

لشررتا الفوكرا، لري يزوجهرا علررى مالهرا يمروت فقيرا ولري يتيوجهررا علرى اينهرا يمروت صررغيا فري الصريف الدر وكرة وفري ا
ولرري لرري يتيوجهررا علررى دينهررا يحبرروا ربرري والن رري النشرريا، اليررر  بررالروم والررزواج بالرضررملة، سرربل اليطرر  قبررل مررا 

الججررروا يخطررر ، اواج ليلرررة تررردبياتوا عرررا:م، إذا تفاهمرررت الججررروا والكنرررك يررردخل ابلرررالد الجنرررة، الغيررراة خرررلت 
ران اهوديررة، كررل خنفرروس فرري عررين أمررك غررزال، تعررد يمررا و ابررا كررل النرراس كذابررة، مررن لرري  صررغياة، وليررة وليررة ولررو كر
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لري خطراتو أمرك تجررة تسرد فمرك، لري مرا عنردوا لبنرات مرا عرفروا براه أرحومة ما كليت الكسرة املرقومة، راحة امل
 ة واتفكري عادتك القديمة.مات، ه  لبنات حتة املمات، سال ال بار عند اال جو ات، أريم

( أمثرال و رري  20( فقرخ ممثلرة فرري )%1285أمرا مسربة األمثررال التري وجهررت إلرى الرجرل فقرردرت مسربتها بررر )
خررذ بنررت النررراس اذا مررا لقيررت لنهرررة تلقررب ل ررل ، لررري كصررا مالررك يبنررري وال يترريوج، ال ليررة ترقرررد حررذاك والفحلرررة 

ا، لرري تطلقهررا ال توريلهررا طريررل، يررلقنرري وأنررا كبيرراة غررزم فجيبلررك عشرراك، لرري طلقنرري وأنررا صررغياة مررزم بيررا ولرري طت
 خلمي كي القفة بل يدين.

ومسرتن  مرن خرلل هررذا الجردول أن كرل األمثررال الشرعبية املتداولرة حرول املرررأة تحمرل رسرالة لشرر   
مررررا وأن نصررررف الرسررررائل كانررررت موجهررررة للمرررررأة تحمهررررا علررررى العمررررل، واالعتنرررراء بالبالررررت والررررزوج، ضررررف إلررررى ذلررررك 
التحلي برو  املسنولية، وتحمها على ضرورة الزواج وضرورة تواجد الرجرل إلرى جانر  املررأة، ومنهرا أمثرال تمرن  

 أهمية للمرأة كونها ركيية لاسرة واالجتمع وكونها أ:م واوجة وأخت و نت.
فررري حرررين األمثرررال التررري وجهرررت للغيرررا )لعامرررة النررراس( نجررردها وجهرررت ألفرررراد االجتمرررع بصرررفة عامرررة دون 

صية ال للرجل وال للمرأة، فأكصاها تتحد  عن دور وم انة األ:م في األسررة وأن فقردانها يرندي إلرى تشرتت خصو 
إلرى مشرر لة تواجررد الججرروا مررع الكنررة فرري بالررت  تاألسرر واالجتمررع و ررذلك ظهررور اآلفررات االجتماعيررة،  كمررا أشررار 

واحرررد ومرررا ينجرررر عنرررك مرررن مشررركلت ال متناهيرررة تنتتررري أحيانرررا برررالطلق، وهرررو مرررا يرررزرا ال ررروف مرررن الرررزواج فررري 
أوسال الشبا  الذين ال يمل ون مسركنا مسرتقل خاصرة إذا كانرت أخرواله  غيرا متيوجرات، إضرافة إلرى ذلرك 

 ج بين األقار .رغبت هذه األمثال الشعبية في الزوا
أما األمثال التي وجهت رسالة للرجل ف انت تحثك على الزواج وعلى حسن اختيار الزوجة كمرا ترذكره 

 بم انتك في األسرة كونك السند األسرة وحافظ شرفها.
أن نصةةةف األمثةةال املتداولةةةة بمنطقةةة سةةةطيف حةةةول املةةرأة وجهةةةت رسةةالة مةةةا للمةةةرأة وممررا سررربل يمكررن القرررول  

 وجهت رسالة للرجم. وأقم من ةمن ا

 النتائج العامة للدراسة: -01
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تعد عرض وتحليل نتائ  الدراسة ومناقشتها في ضروء التسراؤالت توصرلت الدراسرة إلرى  مجموعرة مرن 
 النتائ  ال اصة باألمثال الشعبية املتداولة بمنطقة سطيف حول املرأة والتي يمكن عرضها كاآلتي 

بمنطقررررة سررررطيف حررررول املررررررأة، تنرررراول موضرررروا املرررررأة بطريقرررررة ( مررررثل مترررررداوال 04* أن هنرررراك حرررروالي )
مباشرررررة أو غيررررا مباشررررررة، وحرررردها أو مررررع نظياالهرررررا أو مررررع قرينهررررا الرجرررررل، وفرررري مختلررررف األدوار التررررري تنداهررررا فررررري 

 االجتمع.
* وأن األمثال الشعبية املتداولة في منطقرة سرطيف تناولرت املررأة فري وضرعيات مختلفرة منهرا وضرعيتها 

الزواج في املرتبة األولى ث  وضرعية املررأة بصرفة عامرة ثر  وضرعية البنرت والعرروس واأل:م ثر  وضرعية كطرف في 
 الر ال  والعلقة بين الكنك واليماة ث  وضعية األرملة واملطلقة ث  وضعية العق .

* وأن نصرف األمثرال الشرعبية املتداولرة بمنطقرة سرطيف منحررت للمررأة صرورة إيجابيرة فري حرين معتهررا 
 ألمثال بصورة سلبية.ثلث ا

* وأنرك بالتقريرر  كررل األمثررال الشررعبية متداولررة بمنطقررة سررطيف حررول املرررأة جرراءت علررى لسرران عامررة 
 الناس، ومسبة قليلة جدا منها فقخ جاءت على لسان املرأة أو الرجل.

* وأن نصررف األمثررال املتداولررة بمنطقررة سررطيف حررول املرررأة وجهررت رسررالة مررا للمرررأة وأقررل مررن ثمنهرررا 
 هت رسالة للرجل.وج

 خاتمة:
يعتبررررا املثررررل الشررررع ي قررررول معررررروف، قصرررريا العبررررارة يحترررروي فكرررررة اررررييحة أو قاعرررردة اررررييحة مررررن 
قواعرد السررلوك النشررري أطلقررك عامررة النرراس فرري ظرررف مررن الظررروف، يقولونررك النرراس فرري مختلررف املناسرربات، 

 إضافة إلى هذا هو يل   حد  ماضملي أو تجر ة منتهية.
 ي موروثا ثقافيا فتي مرورو  ذات رواج عراملي، وينرت  عرن هرذه األمثرال أخرذ العبرا فاألمثال الشعبية 

خلقيرررررة واليكرررر  والعمرررررل  هرررررا وذلرررررك عبرررررا مختلرررررف األجيرررررال، فتررررري وعررررراء ال يكتفررررري ب عطررررراء دروس ومرررررواعظ أ
والتسررررلية عررررن الررررنفد واليفررررا  علررررى القرررري  والعررررادات والتقاليررررد والصررررورة  كفحسرررر ، بررررل لهررررا طرررراتع التافيرررر

 بية للمرأة.االيجا
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وعلرى غرررار األمثرال الشررعبية العامليرة تناولررت األمثرال الشررعبية الجزائريرة أيضررا املررأة باعتبارهررا عضررو 
أسايرررررملي فررررري االجتمرررررع، وركيرررررية االجتمرررررع  ررررري املررررررأة ولهررررررا أدوار مهمرررررة، حيرررررث أن املثرررررل الشرررررع ي أقررررروم ترررررأثياا فرررررري 

جررررار  السررررابقين، يعتبررررا معيررررار أخلألرررري العلقررررات االجتماعيررررة وهررررو يعبررررا عررررن مصرررريا أمررررة وهررررذا مررررن خررررلل ت
 وضابخ سلوكي.

( مرثل مترداوال حرول املررأة فري 04أما في الجن  التطبيقي فت  جمع وتسرجيل وتحليرل ثمانيرة وأربعرون )
( سررراردا لامثرررال الشرررعبية باملنطقرررة، مسرررتعملين فررري ذلرررك 12عشررررة ) ترررياثنمنطقرررة سرررطيف تررر  رصررردها مرررن 

 مع املنهج الوصفي.منهج تحليل املضمون كمنهج أسايملي 
وبعد عرض وتحليل بيانات الدراسة امليدانية تبرين أن األمثرال الشرعبية املتداولرة فري منطقرة سرطيف 
تناولررت املرررأة فرري وضررعيات مختلفررة منهررا وضررعيتها كطرررف فرري الررزواج فرري املرتبررة األولررى ثرر  وضررعية املرررأة بصررفة 

العلقررة بررين الكنررك واليمرراة ثرر  وضررعية األرملررة عامررة ثرر  وضررعية البنررت والعررروس واأل:م ثرر  وضررعية الر الرر  و 
واملطلقرررة ثررر  وضرررعية العقررر ، وأن نصرررف األمثرررال الشرررعبية املتداولرررة بمنطقرررة سرررطيف منحرررت للمررررأة صرررورة 
إيجابيرررة فرررري حرررين معتهررررا ثلررررث األمثرررال بصررررورة سرررلبية، وأنررررك بالتقريرررر  كرررل األمثررررال الشرررعبية متداولررررة بمنطقررررة 

امرة النراس، ومسربة قليلرة جردا منهرا فقرخ جراءت علرى لسران املررأة أو سطيف حرول املررأة جراءت علرى لسران ع
الرجرررل، وأن نصرررف األمثرررال املتداولرررة بمنطقرررة سرررطيف حرررول املررررأة وجهرررت رسرررالة مرررا للمررررأة وأقرررل مرررن ثمنهرررا 

 وجهت رسالة للرجل.

 الهوامش *

                                         
 .012،  بنان، لدار صادرلسان العرب، بيروت، الطبعة الثانية،  (،2212بن منظور )اأبو الفضل جمال الدين  - (1)

، الخبةةر نموذجةةايوميةةة  -دراسةةة وصةةفية تحليليةةة –صةةورة الطبقةةة السياسةةية فةةي ال ةةحافة (، 2225بررن عالعررملة الشرريخ ) - (2)

 .22،  رسالة ماجستيا )غيا منشورة(، قس  علو:م االعل:م واالتصال، جامعة قسنطينة، الجزائر

 .120،  ، الطبعة األولى، دار الشروق، القاهرةعبقرية الصورة واملكان (،،2222عبده مسل  ) طك – (3)

 .13،  ال لدونية، الجزائر دار، الطبعة األولى، ، مناهج التحليم السيميائي(2212فائزة يخلف ) - (4)
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، بحررث لجمعيررة الصةةورة بةةين الشةةعر والتشةةكيم فةةي فةةن التصةةوير حةةوار الشةةكم وامل ةةمون (، 2210إينرراس صررافي أحمررد ) - (5)

 .250،  أمسيا مصر التابية عن طريل الفن، القاهرة

دراسة ميدانية علةى عينةة مةن ، االجتماعيةبين التربية األسرية وااللتزامات   ارطاإل ة جصورة الزو (، 2225ليندة عزاا ) - (6)
باتنررررة،  –، رسررررالة ماجسرررتيا فررري علرررر  االجتمررراا العرررائلي قسرررر  علررر  االجتمررراا، جامعررررة ليررراج ل ضرررر اإلطةةةار ات بمدينةةةة باتنةةةة

 .22،  الجزائر

 .22ندة عزااة، نفد املرجع،  يل - .7)

، الطبعررررة الثانيرررة، دار صرررفحات للدراسررررات والنشرررر، دمشررررل ،املةةةرأة عبةةةر التةةةةاري  البشةةةري (، 2221عبرررد املرررنع  الجبرررراي ) - (8)
 22 . 

 .20ندة عزااة، مرجع سابل،  يل - .9)

 .43،  ، دار الفرابي، بياوتمفهوم املرأة بين نص التنزيم وتأويم املفسرين(، 2212جنان التميأي ) - (10)

الطبعررررة األولررررى، دار مكتبررررة الفكرررر الجديررررد، مركررررز دراسررررات الوحرررردة العر يررررة للتوايررررع،  الصةةةةورة،(، 2212جررراك أومررررون ) - (11)

 .23،  بياوت

، ، الطبعررة األولررى، دار األيررا:م للطباعررة والنشررر والتوايررع، الجزائرررصةةورة املةةرأة فةةي العةةالم العربةةي(، 1111أديرر  خضررور ) - (12)
 24. 

، لطبعررة األولررى، دار أسررامة املشرررق الثقررافي للنشررر والتوايررع، عمررانامعجةةم علةةم االجتمةةاع، (، 2220عرردنان أبررو مصررلو ) - (13)
 32. 

، الطبعرررررة األولرررررى، منشرررررورات االخرررررتلف، دار األمررررران، أفالطةةةةةون )السياسةةةةةة، املعرفةةةةةة، املةةةةةرأة((، 2211خديجرررررة انتيلررررري ) - (14)

 .112،  الر ال

، الطبعررررة األولررررى، مطبعررررة نحويةةةةة للجملةةةةة االسةةةةميةدراسةةةةة  -املثةةةةم العربةةةةي القةةةةديم التركيةةةةب فةةةةي (، 2225نرررروار عبيرررردي ) - (15)

 .11،  املعارف، القاهرة

، ، د.ل، املنسسررة الوطنيرة للكتررا ، الجزائرررمنطلقةات التفكيةةر فةةي األدب الشةعبي الجزائةةري (، 1112التلري بررن الشرريخ ) - (16)
 155. 
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 .02،  ، دون طبعة، دار القصبة للنشر، الجزائرالجزائر

، صردر هررذا الكترا  بردع  مررن ةقةهدو  ملةوروث الشةعبي فةةي روايةات عبةد الحميةد بةةن(، ا2224عبرد اليميرد برن سررماحة ) - (18)

 .120،  واارة الثقافة

 .140.145،  ، دون طبعة، دار الكت  السورية، دمشلةعلم اإلنسان الح ارة والحيا(، 2210أمد شكشك ) - (19)

، ، دار غريرررررر  للطباعررررررة والنشررررررر والتوايررررررع، القرررررراهرةدراسةةةةةةات عربيةةةةةةة فةةةةةةي علةةةةةةم الةةةةةةنفس(، 22241معترررررري سرررررريد عبررررررد هللا ) - .20)
 50.55. 

 .01  ،مرجع سابل(، 2223عبد اليميد بورايو ) - (21)

 .، ترجمة  عبد الرحمان، حاج صالو، دار اليضارة، الجزائرالجزائريةاألمثال الشعبية بوتارن )د.ت(،  قادة – (22)

 .، املنسسة الوطنية للفنون باملطبعة، الجزائرأمثال جزائرية(، 1112ة )قعبد اليميد بن هدو  - (23)

 .، منشورات دار الثقافة لوالية سطيف، الجزائراألمثال الشعبية الجزائرية(، 2223عز الدين جلوي ) - (24)

 .، الطبعة األولى، دار الهدم للطباعة والنشر والتوايع، الجزائرحكم وأمثال شعبية جزائرية(، 2212)  مسعود جع ور  - (25)

 .، دار اليضارة، الجزائرموسوعة األمثال الجزائرية(، 2215خدويملي ) راب  – (26)

كرو:م للدراسرات والنشرر  -طاكسري  األولى،، الطبعة تحليم الحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين(، 2224وسف تمار )ي - (27)

 .23،  والتوايع، عمان

 .22،  ، شبكة األلوكةتحليم امل مون، مفهومه، محدداته، استخداماته(، 2210مسرين حسونة ) - (28)

 .125،  عات الجامعية، الجزائر، ديوان املطبو اأصول تحليم امل مون و تقنيات (، 2214يوسف تمار ) - (29)

 .125نفد املرجع،   – (30)

 .120نفد املرجع،   – (31)

https://www.opu-dz.com/portal/fr/livre/sociologie/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://www.opu-dz.com/portal/fr/livre/sociologie/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87
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االفتراض ي في الجزائر العمومي الخطاب السياس ي داخل الفضاء  
 22و 0227أفريل  25تحليل التعليقات التي نشرها مستخدمو صفحات تلفزيون "الشروق نيوز" بموقع "يوتيوب" خالل الفترة املمتدة ما بين 

0227ماي   

The political discourse in virtual public space in Algeria 

analyzed the comments published by the users of the pages of "El Shorouk News" TV on YouTube during the period 

between April 09, 2017 and May 03, 2017. 

 dr.benchouikh@gmail.com، جامعة محمد بوضياف باملسيلة، د. بوبكر الصديق بن شويخ.1
 

                40/5451/ 04: نشرتاريخ ال                                      40/5451/ 40تاريخ القبول:                                                    40/5451/ 52تاريخ االستالم:

 

 ملخص: 
 .اممارسوة اياووي فوت التعب وو  ،فووت زعزيوز اياريووا  ،اسوال  االتاووال ايدد ود  تلعبوو  أصوبح تتمحوور ذو ا الدراسووة اوول الوودار املتذوام  الوو                    

 40  موا بو ن اعلى ذ ا األساس قمذا بتحلي  التعليقا  التي نشرذا مستخدمو صفحا  تلفزيون "الشراق نيوو"" بموقو" " وتيووخ"  والل الفاو   املمتود
تم و  . اباستخدام املذهج املسحت، اعن طرق التخلي  الذقد  له ا التعليقا ، توصلذا إلى أن معظو  ايطاابوا  املذت وة ت5412ما   40ا 5412أفري  
ذيوووي فوووت العوووال  بالتعاوووا االدشووود ، مموووا  اهووود أن جمووواذ   العوووال  االفا افووويي تدسووو  بابيعوووة انفعاليوووة، إال أنووو  ال  ووودفعها للتاووورف  شووو   عأغلبهوووا 

 الواقعت.
 الد مقراطية. العموم ، ايطااخ، التواص ، الفضاء االفا افيي، الفضاء :املفتاحية الكلمات

Abstract:  

                 This study, focuses about the growing role played by new means of communication in the promotion of freedoms and the 

exercise of the right to expression. We analyzed the comments published by the users of the pages of "El Shorouk News" TV on 

YouTube during the period between April 09, 2017 and May 03, 2017. by using the survey method, and the analytical and critical 

methods of these comments, we find the discourses produced are characterized by intolerance and militancy, which confirms that 

the masses of the virtual world are emotional in nature, but it does not prompt them to act turbulently and violent in the real 

world. 
Keywords: virtual space, public space, discourse, communication, democracy. 
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 ة: ـــــــــــمقدم

لقد أصبح  مواق" التواص  االجتماعت فت السذوا  األ    ، من أهث  الوجها  شعبية على              
اإلنا ن ، اذ ا  سا ااجة الذاس إلى التعب  ، امذاقشة مختلي املواضي"، التي من املمكن أن  تمخض 

زعد أبر"  عنها اتخاذ مواقي اقرارا ، السيما  الل املذاسبا  الهامة، كاالنتخابا  ااالقا اعا ، التي
مظاذر املشارهة السياسية، االتي زعني فت هث   من األايان، التقاط" ب ن ايايا  السياسية اايايا  
االجتماعية، ذلك أن املواضي" السياسية تتضمن جوانا متعد   من شاان ايايا  العامة، التي منها 

فرا ، ل ا ف لما أصبح الفر  ظراف العيش، العم  االعالقا  االجتماعية، التي ترتبط  ش   اثيي باأل 
 سياسيا، فإن   حم  جملة من املواقي اايطاابا ، التي تب " تذوع العالقا  االجتماعية. 

، االتي اصالح على زسميتها بو: "ثورا  اضارابا اعلى ضوء ما ادث فت  عض الدال العربية من              
را هب  ا، فت عمليا  االستقااخ السياسيي الواس" الويا"، التي لعب  فيها مواق" التواص  االجتماعت  ا 

للفر  العرب ، مما جعلها فت نظر البعض املساال األال، عن تهيئة الظراف اتوف   الفرص، الستعراض 
األف ار املتبا ذة ازشكي  معسكرا  للمعارضة، فت ظ  إم انية التعرض االنتقائ  ملاتوى ذ ا الشب ا ، 

التي أ  ل   عض الشعوخ العربية،  -جة من االات اجا  ااالضارابا  األمر ال   أ ى إلى اداث مو 
مث : "سوريا" ا"ليبيا" فت  اامة من العذي االفوفيى، التي  لف  االتزال تخلي ايطراخ االدمار فت ذ ا 

االتي قا ذا الذاشاون فت م ال اقوق االنسان، ااياركا  التحررية، ااألشطاص العا  ون  -البلدان 
ن سئموا من سياسا  أنظمته ، مما أ ى إلى العاي بالعد د من ايا وما ، ااإلطااة اغ  ذ ، مم

 ". 5.4بالعد د من األنظمة العربية، اذو ما  ب ذن فت نها ة املااف، على قو  "الويا 
اعلى ذ ا األساس، بنى البعض توقعاته ، بأن زشهد بلدان عربية أ رى مشهدا مماثال، ازغ  ا              
هة، لتلك التي ادث  فت  عض الدال العربية، اذ ا  سبا االرتباط الوثيي ب ن ذ ا الدال، تاريخيا، مشاب

جغرافيا، ثقافيا ا  نيا، االتي ال تختلي عن  عضها البعض فت هث   من الذواحت، الثقافية، االقتاا  ة، 
اأن  -اايدزالر تحد دا –ملداار  االجتماعية االسياسية. إذ راذذوا على نفاذ ذ ا املقدر ، لدشم  البلدان ا

"الاوفان الشعبي" ال   تخشاا ايدزالر، من املمكن أن  متد إليها، اذلك  سبا السطط اعدم الرضا 
الشعبي، عن األاضاع السياسية، االقتاا  ة ااالجتماعية فت البال ، اذ ا فت ظ  االندشار املا ا د، 
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عت، االهواتي ال هية، ب ن أاساط املستخدم ن فت ااالستخدام املتذام ، لوسال  التواص  االجتما
ايدزالر، االتي زعد إادى أ قونا  "الربي" العرب ". السيما اأن الفر  ايدزالر ، أصبح  تمت" اليوم بم  ا  
تحررية أهث  من ذ  قب ، االتي افرتها ل  شب ا  االتاال ايدد د ، مما    ع  إم انا  التعب   عن اآلراء، 

ألف ار، ب ن مستخدم  ذ ا الوسالط ممكذا،  اصة  الل املذاسبا  السياسية ااملواعيد االدفاع عن ا
 االنتخابية، اذو ما  فتح املدال أمام زساؤل رليسيي اذام ذو:  

ما طبيعة ايطاابا  املذت ة ب ن مستخدم  صفحا  الشراق نيو" بموق" " وتيوخ"  الل فا    - 
 ؟5412عية فت ايدزالر سذة اياملة االنتخابية لالنتخابا  الدشري

 :تساؤالت الفرعيةال
    ما نوع التعليقا  التي  نشرذا مستخدمو صفحا  "الشراق نيو"" بموق" " وتيوخ"  الل فا

 ؟ 5412اياملة االنتخابية لالنتخابا  الدشريعية فت ايدزالر سذة 
   صفحا  الشراق ذ  ذذاك تفاع  هب   أم محدش  م" مقاط" الفيد و املنشور  ب ن مستخدم

 ؟5412نيو" بموق" " وتيوخ"  الل فا   اياملة االنتخابية لالنتخابا  الدشريعية فت ايدزالر سذة 
  ذ  ترتق  زعليقا  مستخدم  صفحا  "الشراق نيو"" بموق" " وتيوخ"  الل فا   اياملة

  ال   يسدذد إلى إلى مستوى الذقاش العقالن 5412االنتخابية لالنتخابا  الدشريعية فت ايدزالر سذة 
 معا    ايددال اايحداج التي اد ذا "ذابرماس"؟ 

  "ذ   ا   التداال ايار لآلراء ااملعلوما  ب ن مستخدم  صفحا  "الشراق نيو"" بموق
إلى بلور  اتفاقا  أم  5412" وتيوخ"  الل فا   اياملة االنتخابية لالنتخابا  الدشريعية فت ايدزالر سذة 

  اوما ؟إلى توليد صداما  ا 
    ذ  تيهئ البيئة االفا اضية ب ن مستخدم  صفحا  الشراق نيو" بموق" " وتيوخ"  الل فا

األرضية للقيام  عم  سياسيي جماعت  5412اياملة االنتخابية لالنتخابا  الدشريعية فت ايدزالر سذة 
 ازشارك  ب ن املستخدم ن ايدزالري ن؟

  :منهج البحث -2
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مفهووووم املوووذهج العلاوووي فووت الدراسوووا  األكا  ميوووة، إلوووى م موعووة ايطاوووط ااإلجوووراءا  البحثيوووة، يعووو                  

التووووي زسوووودذد إلووووى  اوووووا  جموووو" البيانووووا  موووون امليوووودان، ثوووو  تحليلهووووا اتفسوووو   ها. الهوووو ا الغوووورض فقوووود صوووويغ  

للعمليوووا  زعريفووا  عد ووود ، ملفهووووم املوووذهج فوووت البحوووه العلاوووي، امووون أذمهوووا أن املوووذهج ذوووو: "الا تيوووا الاوووالا 

لو ا فوإن املوذهج العلاووي ، 1العقليوة، التوي نقووم بهوا، عذودما ن وون باود  الكشوي عون اياقيقوة االب ذذوة عليهوا"

 تضومن العد ود موون القورارا  ااجووراءا  التحقيوي، اذووو موا  الووي عليو  مسوواى وتاومي  البحوووث ، االتوي  ووت 

 من أج  الوصول إلى نتالج.  ،5وما عبار  عن  اة، تب ن الكيفية التي سيت  بها جم" البيانا  ااملعل

اعلي   ذاو  القرار على املذهج ال    نبغت استخدام  لدراسة موضووع موا، علوى قذاعوة البااوه مون              

عاوووو م القيوووام بدراسووووة هيفيووووة، باالعتمووووا  علووووى جهوووة، اطبيعووووة الدراسووووة امليدانيووووة موووون جهوووة أ وووورى، ابمووووا أنذووووا ن

يشو   مفهووم البحوه الكيفو  والذووعت ، إلوى عود  موون ، ايوه 0   امذاقو تحليو  اتفسو   البيانوا   شو   سور 

األسوواليا املذهديووة املتذوعووة، التووي توظوووي يدموو" البيانووا ، اتحليلهووا  شوو   غ ووو  هاووي، موون أجوو  اسوووتخدامها 

الستكشوووواف العالقوووووا  االجتماعيوووووة، ااصوووووي الواقووووو" اتفسووووو   الذتوووووالج، ذلوووووك أن البااوووووه يسوووووعى مووووون  وووووالل 

توضوويح املعنوى، اابورا" القوي ، اذووو مهو  باوور   اصوة فووت العلووم السولوهية، ايوه   ووون  البحوه الذووعت، إلوى

يعد البحه الذووعت نهوج إنسوان  أهثو  صولة ، إذ 0الهدف مذ  استكشاف الدااف" األساسية للسلوك االنسان 

باه ، باألفرا  اايدماعا ، اال   يعتمد  ش   أساسيي على فحص أفعاله ، تاورفاته  االعالقوا  التوي تور 

امعرفووة امل ووو ا  التواصووولية االتفاعليوووة التوووي تدشووو   بيووونه ، اذوووو موووا يسوووتدعت التفك ووو  التوووأملت، باإلضوووافة إلوووى 

 .  إم انيا  التفس   املوضوعت للظواذر مح  الدراسة

، ال   يعود تاريخيوا مون مقووال  تحليل الخطاباعلي  فإن املذهج األنسا فت  راسدذا ذ ا ذو مذهج              

، ايووه أعتبوو  ايطاوواخ مفهومووا مرا فووا، لتاووور أا موقووي لاووطص أا جماعووة مووا  شووأن قضووية 2املذاووي علوو 

. همووا أن ايطاابووا   مكوون أن تأ وو  أشوو ال جدليووة، مليئووة بووايحيج املذاقيووة، االتووي قوود تووا   إلووى 0مارااووة

ة التحليووو  تووورايج أف وووار معيذوووة، ا اوووض اراء مذافسووويها، فوووت ااقووو" سياسووويي ااجتمووواعت محووود . امذووو  فوووإن عمليووو
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الذقوووود  للطاوووواخ، تقووووو  البااووووه إلووووى بحووووه التفاعوووو  بوووو ن األفوووورا ، إذ أن اسووووتخدامات  املطتلفووووة، زشوووو   إلووووى 

، ال سوووويما بووو ن مسوووتخدم  شووووب ا  التواصووو  االجتمووواعت، االتوووي غالبووووا موووا توووت  عبوووو  2عمليوووة اتاوووالية تفاعليوووة

، امذو  فوإن التحليو  الذقود  8مقاوو اليا  اللغة، أا غ  ذا من العالموا  االاوور،  غورض اتاوالت ااقذواعت 

للطااخ، ال   أصبح من األساليا املتبعة فت عملية التحليو  فوت العلووم االجتماعيوة ااإلنسوانية، يسودذد إلوى 

"، Norman Faircloughجملوة مون ايطاووا  األساسوية، التوي اود ذا العوال  اإلن ل و   "نورموان فواركلوف 

 ، االتي جاء  على الذحو اآلز :1080الاا ر سذة فت هتاب  املوسوم: "ايطااخ االسلاة"، 

 وا باسو  أسولوخ التخاطوا، ايشوم  ايدانوا الوصف : اذو أاود األسواليا البالغيوة، ااملعوراف أ ضا

ووووو   الشووووووكلت لل ووووووالن محوووووو  البحووووووه، ايسووووووتخدم الوصووووووي، بهوووووودف رسوووووو  صووووووور  ذذذيووووووة، موووووون  ووووووالل تقوووووود   كو

امذووو  فووإن الوصووي ذذووا، ذوووو عمليووة جموو" التفاصوووي  املعلومووا ، االبيانووا  املتعلقووة بالملوووييء املوورا  اصوووف . 

املتعلقة بما ت  هتابت  انشرا، مون ايوه ا تيوار اللغوة، اترتيوا ال لموا  االعبوارا ، أ  أن الوصوي فوت ذو ا 

عنووووى بخاووووالص الووووذص الشوووو لية . اعليوووو  اموووون أجوووو  عمليووووة اصووووي بيانووووا  الدراسووووة، املتمثلووووة فووووت 0املرالووووة ي 

"الشوووراق نيوووو"" بموقووو" " وتيووووخ"،  وووالل فاووو   اياملوووة االنتخابيوووة، زعليقووا  مسوووتخدم  صوووفحا  تلفزيوووون 

، نقوووم بالوصوي العوام ل وو  التعليقوا ، مون ايووه اللغوة اشو   الكتابووة، 5412لالنتخابوا  الدشوريعية سوذة 

 اترهيبة ايدم ، ابنية العبارا .

 عنووى بالعالقووة بووو ن الووذص االتفاعوو التأويــل والتفســير االجتماعيوووة،  ،  ا وو  السووياقا 14: التأايوو  ي 

، فوإن 11من أج  معرفة األ عوا  التواصولية، ففو  او ن  هوت  التأايو  بتحليو  السو  ارا  املعرفيوة للمشواره ن

، االبنووووى االجتماعيووووة األهثوووو  )التفوووواعال (التفسووو    هووووت  بتحليوووو  العالقووووة بوووو ن األاووووداث االجتماعيووووة العووووابر  

شوو   ذوو ا األاووداث ، التووي ز  التأايوو  االتفسوو   فووت الدراسووا  اإلنسووانية، تهوودف إلووى . امذوو  فووإن عمليتووي 15ثباتوواا

الوصوووول إلوووى املعوووان  العميقوووة ااألصووويلة، التوووي  تضووومنها ايطاووواخ، مووون  وووالل التفسووو   املذاقووو  ااملوضووووعت، 

االتفك ووو  الذقووود ، البعيووود عووون أ  شووو   مووون أشووو ال التح ووو ، الذا عوووة مووون األا وووام املسوووبقة للبااوووه، اذووو ا 
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ايح، االقووووراء  املتفحاوووة، للغا ووووا  التواصووولية االسياسووووية للمسوووتخدم ن، موووون باالعتموووا  علوووى الفهوووو  ال ووو

أجوو  الكشوووي عووون املعوووان  االرمووو"، التوووي تتضووومنها  اابوووا  مسووتخدم  صوووفحا  تلفزيوووون "الشوووراق نيوووو"" 

 .5412ايدووزالورية، بموقو" " وتيوووخ"، أثذواء اياملوة االنتخوابية، لالنتوخوابا  الدشوريعويوة 

 :جمع البيناتأدوات  -0
زعتب  أ اا  جم" البيذا ، الوسيلة التي يستع ن بها البااه، من أج  القيام بدراسة علميوة، ذلوك              

زعد من أذ  العوام  املساعد  على ن اح الدراسوة، لو ا فإنو  مون  أن ا تيار األ ا  املذاسبة يدم" البيانا ،

 سية ا ت: أج  ان ا"  راسدذا ذ ا اعتمدنا على أ ا  رلي

: ازعووووود املالاظوووووة أاووووود اإلجوووووراءا  البحثيوووووة األساسوووووية، التوووووي زسووووواعدنا علوووووى فهووووو  الواقووووو" املالحظـــــة املباشـــــرة

 ووت عمليووة  االعووال  املاوويط بذووا، اذوو ا بفضوو  البيانووا  الذوعيووة التووي توفرذووا لذووا، ذلووك أن املالاظووة املباشوور 

 قوووم بهووا البااوه، موون أجوو  جموو" البيذووا   الفحوص املفاوو ، االتأموو  الووواعت، للظوواذر  محو  الدراسووة، التووي

ااملعلوما  امليدانية الال"مة، التي زساعدا على ايااوول علوى اجابوا  ألسوئلت ، االوصوول إلوى نتوالج فوت نها وة 

بحثوو ، ايووه زعوورف املالاظوووة بأنهووا: "ذلووك االندبووواا املوودقي، الوو   يسووتخدم  البااوووه أا املالاوو  فووت متا عتووو  

ااملتفحاوة، طوول فاو   مون  والل املشواذد  املذظموة، الدقيقوة  بيعية أا الت ريبية،فت بيئتها الا "10للظواذر

الدراسوة، أ ون  مكذو  رصوود   ذاميوة موقوي أا سوولوك موا، أا عمليوا  التواصو  االيووا  التفاعو ، بو ن األفوورا  

ااملعرافوووة فاملالاظوووة املباشوور  إذا،  .سووواء فوووت العووال  املوووا   اياقيقوو ، أا عبووو  مذاووا  التواصووو  االفا اضووية

وووا باسووو  الدراسوووة الرصووود ة،  وووت طريقوووة يدمووو" املعلوموووا  الشووواملة، عووون مفووور ا  العيذوووة،  ا ووو   بيئتهوووا  أ ضا

 املعتا  ،  انما تد   من البااه، إلاداث زغي   فت تلك البيئة.

 :مجتمع البحث -2
الوووووو  ن   ونووووووون موضوووووووع األشووووووطاص، أا األشوووووياء،  يعووووورف م تموووووو" البحووووووه بأنووووو : "جميوووووو" األفوووووورا ، أا             

أ  أن   ت وون مون عود  مون املفور ا ، التوي تمتلوك نفوص ايطاوالص ، 10مش لة البحه أا الظاذر  املدراسة
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االسووووما  املشوووووا هة، لوووو ا فوووووإن م تموووو"  راسووووودذا،  تمثوووو  فوووووت زعليقووووا  املسوووووتخدم ن ايدزالووووري ن، علوووووى موقووووو" 

ملوووو  زعوووود موووون األمووووور الاووووعبة إن لوووو  تكوووون  وتيوووووخ". إال أن عمليووووة  راسووووة م تموووو" بأه"التواصوووو  االجتموووواعت 

مسووووتحيلة فووووت  عووووض األايووووان، إذ  اووووعا الوصووووول إلووووى كافووووة مفوووور ا  املشوووو لة، همووووا أن ذلووووك  تالووووا اقتووووا 

اام انووا  ما  ووة هب وو  ، اذووو مووا  فتقوور إليوو  البااووه. األجوو  ذلووك تووت  االسووتعانة بالعيذووة، التووي زعوود العذاوور 

 ه.ال    متلك  اصية التمثيلية ملدتم" البح

 عينة البحث:  -4
العيذة  ت عبار  عن م موعة ال الذا ، أا العذاصر املأ وذ  مون م موعوة أهبو ، االتوي يشوا ط فيهوا              

م تموو" الدراسووة، التووي  ووت جووزء مذوو ، االوو   ت موو" مذوو  البيانووا    اووالص، انفووص صووفا أن تحموو  نفووص 

ااناالقا من تحلي  الواودا  الاوغرى  ا و  املدتمو" ااملتمثلوة فوت األفورا ، اموا  وذ   عونه  مون  ،12امليدانية

أفعووال امووا  ت ووون لوود ه  موون معووان ، إذ  ووتعل  الفوور  موون  ووالل التفاعوو  املعنووى االجتموواعت لسوولوه  السوولوك 

ة تهووووووووت  بدارسووووووووة األن الدراسوووووووو. 10األ وووووووورين، ايووووووووتعل  هوووووووو لك معووووووووان  املوضوووووووووعا  امعووووووووان  األف ووووووووار ا الالتهووووووووا

التعليقووووا  املنشووووور ، علووووى موقووووو" " وتيوووووخ" موووون طووووورف املسووووتخدم ن ايدزالووووري ن، ابموووووا أن الغا ووووة موووون ذووووو ا 

الدراسووة ذووو تحليوو  التعليقووا  الاووا ر ، عوون مسووتخدم  صووفحا  القذووا  التلفزيونيووة ايدزالريووة ايطاصووة، 

:  وووووت: "العيذوووووة القاووووود ة الغ ووووو   وتيووووووخ"، فوووووإن العيذوووووة األنسوووووا ملوضووووووع  راسووووودذا""الشوووووراق نيوووووو"" بموقووووو" 

ااتماليوووووووة"، فالعيذوووووووة القاووووووود ة، أا العمد وووووووة، تمكذذوووووووا مووووووون انتقووووووواء مفووووووور ا  البحوووووووه، بموووووووا  خووووووودم أذوووووووداف 

، ذلوووووك أن العيذوووووة الغ ووووو  18، إذ قمذوووووا با تيوووووار مفووووور ا  العيذوووووة، باريقوووووة ال م وووووال فيهوووووا للاووووودفة12الدراسوووووة

يوة، عون م تمو" البحوه  ان ايااجوة إلجوراء عمليووا  ااتماليوة، لهوا القودر  علوى اعاالذوا معلوموا  اأ لوة كاف

، قمذووا بذوواء علووى مووا توووفر لوود ذا موون عيذووا اعليوو ، ا . 10التحليوو  اإلااووائ ، التووي تتالبهووا العيذووا  العشوووالية

عيذة، االتي تمث  ك  التعليقا  التي نشرذا مستخدمو صفحا  "تلفزيوون الشوراق نيوو"" بموقو"  02ب م" 
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، االتووووي تمثوووو  فاوووو   اياملوووووة 40/42/5412االووووى غا وووووة  40/40/5412متووووود  مووووا بوووو ن  وتيوووووخ،  ووووالل الفاوووو   امل

 .5412االنتخابية، لالنتخابا  الدشريعية فت ايدزالر سذة 

 أهمية الدراسة:  -9
 ال  كمووون موووووطن األذميووووة فوووت ذوووو ا الدراسووووة، فوووت بحووووه سووووب  اسوووتخدام اسووووال  التواصوووو  االجتموووواعت،             

اال تيووووووارا  التواصووووولية، التووووووي قوووووود اام انيوووووا  زعزيووووووز التواصوووووو  املفتووووووح بوووووو ن مسووووووتخدميها، أا الكشوووووي عوووووون 

 تخووو ذا املسووووتخدمون، أثذوووواء الذقووواش املشووووا ك للمواضووووي" ذا  الشوووأن املالووووت، االبعوووود الووووطني، موووون  ووووالل 

فعو  التواصوولت، فحوص ايطاابوا  الذاشوئة،  ا و  الفضواءا  االفا اضووية، التوي أاوا  "امل وان" ايدد ود لل

فووت املدتموو" ايدزالوور  فحسووا. اانمووا نحوون ناووبو أ ضووا، موون  ووالل ذوو ا الدراسووة إلووى تقوود   اضووافة علميووة، 

للرصووووويد العلاووووووي ااملعرفووووووت، الوووووووطني االعربووووو ، اذوووووو ا عوووووون طريووووووي القيوووووام بدراسووووووة جد وووووود ، اووووووول اسووووووتخدام 

 استقاابا للفر  ايدزالر . امستخدم  موق" " وتيوخ"، باعتبارا من أذ  شب ا  التواص ، امن أهث ذا 

هما نتال" من  الل  راسدذا ذ ا، إلى املساعد  على فه  العالقوة، بو ن اسوتخدام شوب ا  التواصو               

االجتموووواعت، االتغ ووووو ا  االجتماعيووووة االسياسوووووية التوووووي قوووود تاووووورأ فوووووت ايدزالوووور، اذووووو ا عووووون طريووووي تحليووووو  انقووووود 

  "الشوووراق نيووو"" بموقووو" " وتيوووخ"  وووالل فاوو   اياملوووة التعليقووا  املنشووور ، مووون طوورف مسوووتخدم  صووفحا

، اذلوك عبوو  اليوا  التفسو   االتأايوو  املذاقو ، موون 5412االنتخابيوة لالنتخابوا  الدشووريعية فوت ايدزالور سووذة 

 ووالل القيووام بدراسووة هيفيووة ونوعيوووة   الاووة، اذوو ا لقذاعتذووا بهوو ا التوجووو  املنهقووت، اتأ يوودا مذووا ملووا يعتقووودا 

أن البحووووه األسوووتاذ الوووودهتور "ناووور الووود ن لعيافوووويي"، الووو    ووورى  ، اعلووووى رأسوووه االبوووااث ن  عوووض األسوووات  

الغ   هاي أا الذوعت،  فتح أفاقا جد ود  للبحوه العلاوي اإلعالمو  فوت املذاقوة العربيوة،  اصوة تلوك التوي تهوت  

مووووووون  وووووووالل  . السووووووويما اأن البحووووووووث العربيوووووووة بحاجوووووووة إلوووووووى إثوووووووراء انتاجهوووووووا العلاوووووووي،بوسوووووووال  اإلعوووووووالم ايدد ووووووود 

تقووود   الدراسووا  القالمووة علوووى التحليوو  الذووووعت، الوو    ووا   إلوووى توووف   بيانوووا  غذيووة، زسوواعد البااوووه علووى 
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تحليووو  شوووام  ملشووو لة البحوووه، اتفسووو  ا  مفاووولة اوووول الذتوووالج التوووي  توصووو  إليهوووا، اذوووو موووا مووون شوووأن ، أن 

 يعا  فت النها ة، صور  أهث  اضوح عن الواق" ايدزالر .

 اسة:أهداف الدر  -6
االتوووي غ وووو   موووون إن التواصووو  عبوووو  الشوووب ا  االجتماعيووووة، أصوووبح يعوووود السووومة املم وووو   لهووو ا العاوووور،              

مهام املتلق ، اأهسبت   اصية املشارهة فت الفع  االتاوالت، ايوه أصوبح مرسو  امسوتقب  فوت الوقو  ذاتو ، 

ووان االتاوووال عمليوووة أاا  وووة االت ووواا. إذ جعلووو  ذووو ا الوسوووالط  مووون الاوووطص العوووا  ، مسوووتخدما  عووود أن كو

فووت  ضوو  التاووورا  التكذولوجيووة املدسوووارعة، التووي أصووبح فيهووا مفهووووم السووويما فوواعال فووت العمليووة االتاووالية، 

التفاعليووووة مرتباووووا أهثوووو  فووووأهث ، بوسووووال  اإلعووووالم ااالتاووووال ايدد وووود ، االتووووي ارتباوووو   ووووت األ وووورى بمفوووواذي  

رهة السياسوووية، ااريووووة الذقووواش بووو ن مسوووتخدم  مذاووووا  أ ووورى مثووو : اريوووة التعب وووو ، الد مقراطيوووة، ااملشوووا

 البحثية املتمثلة فت:  إلى عد  من األذداف  راسدذا ذ ا ترم التواص  االجتماعت. امذ  فإن 

  بو ن مسوتخدم  صوفحا  "الشوراق نيوو"" بموقو" " وتيووخ" زسليط الضوء على النشاط التواصولت

، اذوو ا موون أجوو  الوقوووف علوووى 5412ية فوووت ايدزالوور سووذة  ووالل فاوو   اياملووة االنتخابيووة لالنتخابووا  الدشووريع

 نسبة املشارهة فت اياوارا  املثار ، التي تهياذا الظراف السياسية  الل الفا ا  االنتخابية فت ايدزالر. 

  معرفوووووووة فدووووووو  التفاعووووووو  لووووووودى املسوووووووتخدم ن ايدزالوووووووري ن عذووووووود مشووووووواذدته  مقووووووواط" الفيووووووود و علوووووووى

، 5412، ااملتعلقوووووة باالنتخابوووووا  الدشوووووريعية فوووووت ايدزالووووور سوووووذة صوووووفحا  "الشوووووراق نيوووووو"" بموقووووو" " وتيووووووخ"

 اصوووووووة اأن الفووووووور  ايدزالوووووووور ، أصوووووووبح  تمتووووووو" اليوووووووووم بحريوووووووة الولوووووووووج إلوووووووى فضووووووواءا  أهثوووووووو  انفتااوووووووا، بفضوووووووو  

 تكذولوجيا  االتاال ايدد د .

  ا ووو  الفضووواء االتاووالت الرقاوووي بووو ن فوووت ايدزالوور، محاالووة التعووورف علووى أشووو ال ايطاابوووا  املذت ووة 

فاووو   اياملووووة  ، فووووت سوووياق العمليووووة السياسوووية  وووواللمسوووتخدم  صوووفحا  "الشووووراق نيوووو"" بموقوووو" " وتيووووخ"

 .5412االنتخابية لالنتخابا  الدشريعية فت ايدزالر سذة 
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  ""التعرف على الفاعل ن االفا اضوي ن، مون جملوة املسوتخدم ن ايدزالوري ن لاوفحا  "الشوراق نيوو

فاوووو   اياملووووة االنتخابيووووة لالنتخابووووا  الدشووووريعية فووووت  لسياسووووية  ووووالل، فووووت سووووياق العمليووووة ابموقوووو" " وتيوووووخ"

 .5412ايدزالر سذة 

 صوووفحا  "الشوووراق نيووووو""  محاالوووة التعووورف، علووووى أذووو  افووورا"ا  اانع اسووووا  النشووواط الرقاوووي علووووى

فاوووو   اياملووووة االنتخابيووووة لالنتخابووووا  الدشووووريعية فووووت  ، فووووت سووووياق العمليووووة السياسووووية  وووواللبموقوووو" " وتيوووووخ"

 على السااة السياسية ااالجتماعية الوطذية.، 5412ر سذة ايدزال

  التعوووورف علوووووى اإلم انوووووا  التووووي تديحهوووووا الشوووووب ا  االجتماعيوووووة، لدشووووكي  أرضوووووية افا اضوووووية للذقووووواش

 ،  ووواللالعووام، املاسووص علووى ايحدوواج العقالنووو  بوو ن مسووتخدم  صووفحا  "الشوووراق نيووو"" بموقوو" " وتيوووخ"

 .5412الدشريعية فت ايدزالر سذة فا   اياملة االنتخابية لالنتخابا  

 "محاالوووة فهووو  املمارسوووا  التواصوووولية بووو ن مسوووتخدم  صوووفحا  "الشووووراق نيوووو"" بموقووو" " وتيوووووخ ،

، التوووي مووون شوووأنها أن توووا   إلوووى 5412فاووو   اياملوووة االنتخابيوووة لالنتخابوووا  الدشوووريعية فوووت ايدزالوور سوووذة   ووالل

 عم  سياسيي جماعت ازشارك   ا   املدتم" ايدزالر .

 تحديد مفاهيم: -7

 تعووو ن عليذوووا فووووت  "الفضـــاء العمـــومي االفتراضـــ ي" مووون أجووو  بلوووور  زعريوووي اجرائووو ، اتحد ووود مفهوووووم              

البدا وووة توضووويح معوووانط  عوووض املاوووالاا  ااملفووواذي ، مثووو  مفهووووم "ايطاووواخ"، مفهووووم "التغي ووو  السياسووويي 

"الفضووووواء العمووووووم " الووووو   صووووواغ  الفيلسووووووف ااالجتمووووواعت"، مفهووووووم "الووووورأ  العوووووام"، باإلضوووووافة إلوووووى مفهووووووم 

االملوووان  " وووورغن ذابرمووواس"، اهووو ا مفهووووم "الفضووواء االفا افووويي" الووو   ارتوووبط بوووالتاور التكذولوووو ت لوسوووال  

 اإلعالم ااالتاال.

 :يشوو   مفهووم ايطاوواخ فوت املعوواج  ااأل بيوا ، إلووى اسوتخدام اللغووة املذاوقوة، أا املكتوبووة  الخطـاب

فوت سوياق اجتمواعت تواصوولت، االتوي تذاوو  علووى إنتواج الرسوال  املتبا لووة، مموا  وا   إلووى تحقيوي غا وة إعالميووة 
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  الرسووووومية اتواصووووولية. اقووووود  وووووت  انتووووواج ايطاووووواخ مووووون طووووورف املاسسوووووا  االجتماعيوووووة، أا الهيئوووووا  ااملذظموووووا

االغ ووووو  رسووووومية، اهووووو ا موووووون قبووووو  ايدماعوووووا ، ااألفوووووورا  املتواصووووول ن فيموووووا بيوووووونه ، عذووووود زعرضوووووه  ملواقووووووي، أا 

موضووووعا  معيذوووة، اموووون ذووو ا ايطاابووووا ، ايطاابوووا  األ بيوووة، السياسووووية، اإلعالميوووة االد نيووووة اغ  ذوووا موووون 

متعووود   األ عوووا ، اذوووو فوووت ايطاابوووا . ايوووه يعووورف "تووووين فوووون  اك" ايطاووواخ علوووى أنووو : "ظووواذر  اجتماعيوووة 

نفووص الوقوو   ووييء لغووو ، بوو  تتووا " لل لمووا  اجموو  ذا  معنووى، أا اوودث / فعوو  ومثوو  التأهيوود أا التهد وود ، 

اذووووو أ ضووووا شوووو   موووون أشوووو ال التفاعوووو  االجتموووواعت ومثوووو  املاا ثووووة ، اممارسووووة اجتماعيووووة ومثوووو  املااضوووور  ، 

 .54تاالت ومث  املذاظر  الب ملانية "اتمثي  عقلت ومث  الرأ  أا املعرفة ، أا نشاط تفاعلت اا

 :عتقووووود أن املفكووووور الفووووورنص "ميشوووووي     موووووونت ن" ذوووووو أال مووووون اسوووووتخدم ماوووووالح  الــــرأي العـــــام اي 

، فووت اوو ن عوورف "جوون سووديوار  ميوو " الوورأ  العووام بأنوو : 1288الورأ  العووام فووت إاوودى مقاالتوو  املنشوور  سووذة 

لوريوودج هووذج" بأنو : "اياكوو  الو   تاوو  إليو  ايدماعووة فووت "موا  ريوودا املدتمو" أا ايدووزء السوالد"، همووا عرفو  "ك

. االووورأ  العووام فوووت نظوور الوووبعض، يعوود مذوووتج للتواصوو  االتفاعووو  االجتموواعت، اذوووو 51مسووألة ذا  اعتبوووار عووام"

 ت ووون موون م موعووة اآلراء، املواقووي ااملعتقوودا  املشوو لة اووول موضوووع مووا، أا اووول قضووية معيذووة، أ  ذوووو 

تلفة أا املعارضة، لدى م موعة مون األفورا ، أا شوريحة معيذوة مون املدتمو". هموا ت مي" لوجها  الذظر املط

أن الووووورأ  العوووووام  مكووووون أن  دشووووو   فوووووت م ووووواال  متعووووود   مثووووو : الثقافوووووة، األ خ االووووود ن ...إيووووو . إال أن أبر"ذوووووا 

 اأقواذا، ذو الرأ  العام السياسيي، ال    تالا شراطا محد   من أج  زش ل  مث : 

 ش لة موجو    ا   املدتم" وسياسية أا اجتماعية، أا غ  ذا .أن ت ون ذذاك م 

  .أن   ون ذذاك عد  هب   من األشطاص ال  ن يعب ان عن ارائه  اول ذ ا املش لة 

 .أن   ون ذذاك نوع من التوافي فت الرأ  لدى ذاالء األشطاص 

  :اسووتعا   التوووا"ن،  ايوودل مفهوووم التغي وو  السياسوويي، علووى الرغبووة فووتالتغييــر االجتمــااي والسياســ ي

فووووت األف وووووار االقوووووي ، الغ وووو  املت افئوووووة بووووو ن ايا وموووووة ااملدتموووو". إذ غالبووووواا موووووا تووووذ   التغ ووووو ا  السياسوووووية، عووووون 
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القضا ا االجتماعية، أا االقتاا  ة التي قد تواجهها أ   الة، إال أنها ال تحودث  اموا أا  شو   متكورر. اقود 

وووووا عووووون قضووووا ا اجت ماعيوووووة، مثوووو  التووووووترا  بووووو ن املدموعووووا  العرقيوووووة ااالثنيوووووة   ووووون التغي ووووو  السياسوووويي، نات ا

املطتلفوووة، أا السياسوووا  التوووي تحووورم م موعوووا  معيذوووة مووون األشوووطاص، مووون اقووووقه  املدنيوووة، هموووا  حووودث 

ا، إذا كان   الة ما، زعان  من اضارابا  اقتاا  ة اأ"ما  ماليوة، مموا  وا   بوأفرا   التغي   السياسيي أ ضا

غي وو ا  هب وو   اعميقوة، علووى املسوتوى السياسوويي ااالجتموواعت. إذ يعورف عووال  االجتموواع الشوعا إلووى املاالبوة بت

"عبوود ا الرشوودان" التغي وو  االجتموواعت االسياسووويي بأنوو : "ذلووك التحووول الووو    حوودث، فووت الووذظ  ااألنسووواق، 

 .55ااألجهز  االجتماعية، سواء أكان ذلك فت البذاء أا الوظيفة،  الل فا  "مذية ما

 ذابرموووواس" ذووووو "ت موووو"  يووووالت، ال  وجوووود بالضوووورار  فووووت أ  م ووووان  افووووي زعريوووويعمــــومي: الفضــــاء ال"

محووود ، اذوووو فوووت شوووو ل  املثوووالت   وووون م ونووووا مووون أشوووطاص عوووا   ن،   تمعووووون ه مهوووور لتوضووويح ااتياجووووا  

فضوواء للتوسووط  قووم فيوو  األشووطاص ايطوواص، باالسووتخدام العموووم  للعقوو ،  . اذوو50املدتمو" موون الدالووة"

وووود "الفضوووواء العموووووم " اآلراء ااملواقووووي، التووووي زعموووو  علووووى تحوووود  50توافووووي سياسوووويي موووون أجوووو  بذوووواء لا ، ايووووه  و 

س اريوة التعب و  امادر لدش   الرأ  العام، الال"م للسلاة الشرعية، القالمة على أسو ، فهوسلاة الدالة

 مكون  -الذواس. امذ  فوإن "الفضواء العمووم "، ذوو عبوار  عون ا و  موا     تمو" فيو  االد مقراطية التمثيلية

مون أجو  نقود سياسوة الدالوة، بواسواة الذقواش العقالنو ،  -أن   ون سااة عاموة، أا نوا ى، أا مق.وى... ايو  

 .لدى املدتم" البورجوا"  األارب  ال   يعد من مظاذر الت م" ااياواراملاسص على ايحدة ااملذاي، ا 

 :اقا  مختلفووة، للداللووة اذووو ماووالح ااسوو" يسووتخدم باوورق متعوود  ، فووت سووي الفضــاء االفتراضــ ي

علوووووى املمارسووووووا  التواصووووولية، باسووووووتخدام الرموووووو" االاووووووور،  ا ووووو  مسووووووااا  "اذميوووووة"، موووووون انتووووواج ايطيووووووال 

الباووور ، عبووو  عووووال  مرليوووة، ذا  مسوووااة ال اووودا  لهوووا، االتوووي أفر"ذوووا التاوووور التقذنوووي لتكذولوجيوووا اسوووال  

فوت ايايوا  املا  ووة، أ ون  مكون ملسوتخدم  ذوو ا اإلعوالم الرقميوة، إذ أصوبح  تحوواك  فوت شو لها، تلوك التووي تنشوأ 

إ اار  "الفضووووووووواءا  القيوووووووووام بأنشووووووووواة مشوووووووووا هة، مثووووووووو  التوووووووووي تحووووووووودث فوووووووووت الواقووووووووو" اياقيقووووووووو . اعليووووووووو  يعووووووووورف 
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الفضوووووواء االفا افوووووويي علووووووى أنوووووو : "عووووووال  غ وووووو  ااقعووووووت، اضوووووو"  ا وووووو  أجهووووووز  همبيوووووووتر، ماووووووممة ، كاسووووووا انوفا"

 .52 اياا، السديعاخ أعدا  هب    من الذاس"

 التعريف اإلجرائي: -8

اعلووى ضوووء ذوو ا التعريفووا  قمذووا باووياغة التعريووي االجرائوو  التووالت اووول مفهوووم "الفضوواء العموووم               

 االفا افيي":

"ذووووو سووووااة ال م انيووووة،  تواصوووو  موووون  اللهووووا مسووووتخدمو شووووب ا  التواصوووو   الفضــــاء العمــــومي االفتراضــــ ي:

ف وار ااآلراء، اطورح اجهوا  الذظور، اوول املواضوي" االقضوا ا االجتماعت، بهدف تداال املعلوموا ، اتبوا ل األ 

ذا  الشأن املشا ك، من  الل انتاج جملة من ايطاابا  املطتلفة ااملتذوعة املبنية علوى الذقواش العقالنو  

املاسووص علووى ايحدووة ااملذاووي، اذووو مووا موون شووأن  أن  ووا   إلووى بلووور  املواقووي ازشووكي  رأ  عووام، بمووا  وودع  

   السياسيي ااالجتماعت فت املدتمعا  املعاصر ".عمليا  التغي 

التحليـــــل النقـــــدي لتعليقـــــات مســـــتخدمي صـــــفحات تلفزيـــــون "الشـــــروق نيـــــوز" بموقـــــع  -5

 0227يوتيوب خالل الحملة االنتخابية لالنتخابات التشريعية بالجزائر 

إن املشوووارهة االتعليوووي فوووت الفضووواءا  اإللكا انيوووة، قووود   وووون لووو   اللوووة علوووى االذتموووام بالقضوووا ا ذا               

الشوووووأن املشوووووا ك، اذوووووو موووووا  دسوووووبا فوووووت جووووو خ أعووووودا  هب ووووو   مووووون املسوووووتخدم ن،  شووووو   متواصووووو  نحوووووو ذووووو ا 

الفضوواء الشووب ا ، إذ زسوومح لهوو  بوواالنخراط فووت الذقوواش اووول القضووا ا الهامووة، بفضوو  القوورار بالوود ول إلووى 

السيب ان ، ااتخاذ املبا ر  بالتعليي، مموا  ودع  اريوة املشوارهة االتعب و . األمور الو   قود  حفوز املسوتخدم ن 

علووى الدشووارك ااملشووارهة، فووت صووياغة املاتوووى املنشووور، السوويما عذوودما  تعلووي األموور بالقضووا ا املاوورية، ذا  

لووة موون الشووعور باالنتموواء، االهويووة ايدماعيووة، البعوود الوووطني االشووأن العووام، ممووا  ولوود لوودى املسووتخدم ن اا

التوي تودفعه  لالنخوراط  شوو   طووعت، ا والك مون اإلهووراا. اذو ا مون أجو  املسوواذمة فوت إعوا   زشوكي  املشووهد 

العام املالت،  اصة  الل املذاسبا  االنتخابية، مما  دع  عمليوا  زشوكي  الووعت السياسويي لودى األفورا ، 
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اياوورح موون أف ووار، اووول الشوواان العامووة، التووي  مكوون التعب وو  عنهووا فووت األ  وو ، موون  ووالل مووا  ت ووون موون اراء، 

بواساة ارقة االقا اع، التي زعد ش   ا ر من أشو ال التعب و  عون الورأ ، اموا  ذ ور عذو  مون توسوي" ملفهووم 

العمووو  السياسووويي، الووو   مووون املمكووون أن  ووودع  عمليوووا  التواصووو   ا ووو  الفضووواءا  العموميوووة، التوووي  مكووون 

 تها بلور  العم  ايدماعت. بواسا

امووو" ظهوووور اسوووال  اإلعوووالم االجتماعيوووة ذا  الابيعوووة التواصووولية، التوووي أاوووا  البووود   امل وووان  لووودى              

مسووتخدم  شووبكة األنا نوو  فووت ايدزالووور، االتووي سوومح  بممارسووة النشووواط االتاووالت االعموو  السياسوويي، علوووى 

األنا نوو ،  سووبا إ فوواق متعواملت األنا نوو  فووت ايدزالوور فووت  الورغ  موون املعوودل املتوودن  لتوودفي، اضوعي اندشووار

ضمان التغاية ال املة ل ام  الا اخ الوطني ايدزالر . إال أن ذلوك لو   حود مون اآلموال املعلقوة علوى شوب ا  

التواصو  االجتمواعت، التوي أصووبح  الوجهوة املفضولة ااملووالذ الوايود لودى ايدزالوري ن، االتووي تضومن لهو  اووي 

ي التعب   السياسيي. اذوو موا  فسور تذووع التعليقوا  املنشوور  علوى صوفحا  تلفزيوون "الشوراق املمارسة، اا

، زعليقوا اهتابوة. 5412نيو"" بموق"  وتيوخ"،  والل اياملوة االنتخابيوة، لالنتخابوا  الب ملانيوة بوايدزالر سوذة 

غووووة العربيوووووة تووووار  مثووووو : ااتووووى اان طغوووو  عليهوووووا الثقافووووة الشووووعبية املدادوووووة باللهدووووة املاليوووووة، ااملكتوبووووة بالل

اباللغووة األجذبيووة املمزاجوة بووبعض األرقووام تووار   ))...غـاع النــاع فعــرف ب ـي مــا ســرق مــاقلو ب ـي دا رشــو...   

 a sidi wlh 9a tog3od bla ras l9achi mriha w hathra w ga3da tasma3 ...ta3ia))أ ور  مثو : 

tafham     أساسوية فوت عمليوا  التواصو  االتعب و . االتوي تودل عوضا عن الكتابة باللغة الرسومية، التوي  وت

فت م ملها على مظاذر التذوع الثقافت، السيما فت بلد متعد  الثقافوا  كوايدزالر، أ ون  وت  اسوتخدام مختلوي 

  عووووضإذ تم وووو    .اللهدووووا  املاليووووة، جذبووووا إلووووى جذووووا موووو" مختلووووي اللغووووا  الرسوووومية، االلغووووا  الغ وووو  اطذيووووة

االو   يشو   فوت معظمو  إلوى  ))تـاكلوا ملقـروآ  ك لولـوك وحـدلم   مث : الرمزية  التعليقا  بذوع من الداللة

 االمتعاض، اعدم الرضا، فت اللهدة املالية ايطاصة بالعاصمة اضواايها.
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إال أنو  افووت الوقوو  ذاتوو ، نالاو  أن ذوو ا التعليقووا  تفتقوور إلووى أسولوخ اياوووار املباشوور الوو    تالووا              

األ   االعااء فت اياد ه االكالم، اذ ا إن  ل عن  ييء إنموا  ودل علوى عودم قودر   عوض املسوتخدم ن علوى 

فووت ذلووك، إلووى فووتح نقوواش جوود ، موون املمكوون أن يسووتقاا أعوودا ا أ وورى موون املسووتخدم ن. إذ  ووراح السووبا 

محدا  ووووة الثقافوووووة السياسوووووية، لووووودى ذوووواالء الذاشووووورين، أا إلوووووى مسوووووتوياته  التعليميووووة املتواضوووووعة، اذووووو ا موووووا 

 فسوووور إلووووى اووووود مووووا، زغليووووا "التعب ووووو  الوجوووودان "، علووووى اسووووواخ "التعب وووو  العقالنوووو "، ايوووووه طفوووو  العاطفوووووة 

))تفـــاءلو خيـــرا سوووتخدم ن، مثووو : ار ا  كلموووة "ايدزالووور"، فوووت زعليقوووا  عووود  مووون امل مووون  ووواللالوطذيووة بقوووو ، 

. ... إيوو ))تحيــا الجزائــر...    الجزائــر ســتكون بخيــر ان شــاء .    ))...الجــزاءر ر ــي معــا .ان شــاء .   

األموور الوو   جعوو  الغا ووة موون سوولوك االنخووراط فووت  عووض التعليقووا ، ذووو م وور  التب  وور بووالظهور، علووى الوورغ  

   إلوووووى ت ووووواا" اال تالفوووووا  االجتماعيوووووة االثقافيوووووة االتواصووووولية، مووووون أن  الذقووووواش العوووووام، مووووون املمكووووون أن  وووووا 

الذاجمة عن اال تالفا  فت التعلي ، أا اللغة، أا الابقة، أا عذد تقيوي  قودرا  الفور . اذوو موا قود  بو ر شوح 

التفاعال  اندرتها ب ن ذاالء املستخدم ن، مما يش   فت األ    إلى اجو  نوع من الذفور الاوعت من الذقواش 

 لسياسيي،  ا   املسااا  التواصلية االدشارهية، ب ن املستخدم ن ايدزالري ن.ا

اموون جهووة أ ووورى، فووإن ان ووراف الفووور  ايدزالوور  نحووو ابووورا" املشوواعر، علووى اسووواخ التحليوو  املذاقووو               

اا أ ى إلوووووى افووووراب الذقوووواش بووووو ن املسووووتخدم ن موووون محتوووووو االذقوووود البذوووواء، يطاابوووووا  السياسووووي ن ااملا شووووا ن، 

مسوووووتوى املذاقشوووووا  ااملذووووواظرا  السياسووووويي، ليتحوووووول فوووووت األ  ووووو ، إلوووووى م ووووور  اناباعوووووا   اصوووووة، ال تر وووووى إلوووووى 

ووان مووون املفاووو ض أن تبووو " اتتوسووو"  شووو   الفووو ،  اصوووة فوووت مثووو  ذكووو ا مذاسوووبا ، ذلوووك أن  املرجوووو ، االتوووي كو

فوووورا  املدتموووو". إال أن الذقوووواش السياسوووويي،  لعووووا  ارا ذامووووا، فووووت نشوووور املعووووارف، ا"يووووا   الوووووعت السياسوووويي بوووو ن أ

غياخ الذقاش ب ن مستخدم  صفحا  تلفزيون "الشراق نيو"" بموق" " وتيووخ"، لو  مودلوال  عد ود  التوي 

منهوا، أن املسووتخدم ايدزالوري ن لوو   كون لد وو  اذتمووام هب و  بالشووأن السياسويي،  ووالل االنتخابوا  الب ملانيووة فووت 

ليووووو  مووووون التعليقووووا  لوووووبعض املسوووووتخدم ن، الووووو  ن . إذ اقتاووووور األموووور علوووووى نشووووور عوووود  ق5412ايدزالوووور سوووووذة 
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))صــــباخ الخيـــــر. هللــــ. هـــــحا النوم....هــــدا وين...شـــــبعتونا اوووواالوا تقاسووووو   عووووض املعوووووان  االرمووووو"، مثووووو : 

مموووا نوووتج عذوو  ايايلولوووة  ان تبلوووور نقووواش اقيقوو ، ماسوووص علوووى السوودال اايحدووواج، اقوووال  علوووى  مقــروآ  .

االناباعوووا  ااملواقووووي لوووبعض املسوووتخدم ن، التوووي املوووو   الووور  االووور  املضوووا ، اتوووي اان كانوووو  ذذووواك  عوووض

 .))جميعلم ها بطين  وساقطين  ، اتذد دا تار  أ رى مث : ))را .رابح.يا احمد  تأ يدا تار  مث : 

ت مو" الدشوارك ، اتوى اان لكن اعلى العموم، ملسذا من  الل ذ ا التعليقا  اجو   عض أشو ال ال             

 ى إلووى  لووي  عووض الذقاشووا ، التووي  لقوو  بوودارذا نوعووا موون الد ذاميكيووة فووت تبووا ل شوواب  الضووعي، االوو   أ

لكن شوف اسـتا  عبـد ايجيـد مناصـرة . يبـار  كـان وزيـر و مـا قـالوا ب ـي سـرق ))املعلوما  ااآلراء، مث : 

بيــة وال دت رشــوة وال والــو ة ــافة ةلــل أنــ. رجــل مناســد ولــ. برنــامج بــديل و ملــيح لكــن يجــد أن يطلــع بأغل

اه ا من ابورا" التأ يود ااملسواند  باك يوصل واش ر ك حاب يدير لذا عليك باالقتراع ع ل امثال مناصرة    

 أا لووبعض ايدهووا ، مثوو :))يحيــاااااا مقــري والبــاشي ان شــاء . يخســرووووو     لووبعض األشووطاص، مثوو :

ــا قلعــــــة مــــــن قــــــالع الصــــــمود و  فــــــاء لنــــــوفمبر لبنــــــاء دولــــــة ))هــــــاهو تجمــــــع ا فــــــالن بتيــــــاررت يثبــــــ  ان واليتنــــ

 " اابا  التم يد".  اذو ما  مث  نوع من  اابا  املوال  االتأ يد، التي صذفذاذا فت  انةاجتماعية    

هما أن " اابا  التذد د" املذبثقة عن  عوض التعليقوا  املعارضوة، عكسو  فوت م ملهوا عودم الرضوا              

  لآل ورين سوواء  سوبا أف وارذ     أا انتمواءاته  السياسوية، لدى العد د من املستخدم ن، اعن عودم تقوبله

اذوووووو موووووا جعلذوووووا نعتقووووود، أن صوووووفحا  تلفزيوووووون "الشوووووراق نيوووووو"" بموقووووو" ))قـــــع خـــــداعين اولـــــذابين  . مثووووو : 

،  شوو ل  مذوواطي تكفوو  اووي 5412 وتيوووخ"،  ووالل اياملووة االنتخابيووة، لالنتخابووا  الب ملانيووة بووايدزالر سووذة 

ووان التفاعووو  بهوووا، بوووال معنوووى أا ذووودف اااوووح فوووت  عوووض األايوووان، اذوووو موووا مووون التعب ووو  ملسوووتخدميها، ا توووى الوووو كو

شووأن  أن  ووا   إلووى تقووويض السووااا  ايطاابيووة االفا اضووية، اتفكيووك األموواهن التواصوولية االفا اضووية. ممووا 

 اووووعا موووون عمليووووة االسووووتفا   موووون ذوووو ا األموووواهن، فووووت تحد وووود هيفيووووة اسووووت ابة املشوووواره ن، اطريقووووة تقوووود   

اللغوة، التوي مون  اجوو  رسوال  ذا  طوا " إبال وت، االتوي تنوتج عبو  اليوا  من ايه املبدأ. إذ لو  نسود  ايحيج
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باعتبارذوووا أاووود األ اا  التواصووولية فوووت الفضووواء االفا افووويي، زعمووو  علوووى  لوووي اسووويلة إقذاعيووو ، املفاووو ض أنهوووا 

ن شوأن  أن يسواذ  فوت بلوور  راابط ب ن أالئك ال  ن  رسلون الرسال ، اأالئك ال  ن يسوتقبلونها، اذوو موا مو

اتفواق، أا تأ يود،  اصوة عذودما تتحوول مذاوا  اسوال  االتاوال، إلوى مذتود ا  للتعب و  اياور، الو    ضووا ت 

 األماهن العامة، التي زعا  نوعا من املتانة، للايا  السياسية ااالجتماعية فت ايدزالر. 

غ   أن مستخدمو اسال  اإلعالم ايدد د  فت ايدزالور، بواتوا غ و  قوا رين علوى توايود تلوك ايطلفيوا               

املتبا ذوووووووة، ال سووووووويما فوووووووت الفضووووووواءا  اإللكا انيوووووووة، التوووووووي  بووووووو " فيهوووووووا  شووووووو   اااوووووووح تضوووووووارخ املاوووووووايح املولووووووود  

التوووووووي تفاووووووو  بووووووو ن للاوووووووراعا ، التوووووووي  بوووووووداا أنووووووو  ال مفووووووور منهوووووووا، االتوووووووي توووووووا   إلوووووووى زعزيوووووووز اياووووووودا  التقليد وووووووة 

املدموعا ، مما  تولد عذ  جمواذ   متذا"عوة اعداليوة فوت هث و  مون األايوان، االتوي تتم و  بخاابوا  التعاوا 

االدشد ، ايه ان ورف  عوض املسوتخدم ن إلوى اتخواذ مواقوي عداليوة، مون  والل انتواج  اابوا  زعسوفية، 

))اإلنتخابــات التشــريعية فــي رين مثوو : التووي موون أشوو الها، العذووي اللفظوو  االقمعووت، ات وواا املسووتخدم ن األ وو

الجزائـــر كللـــا ملزلـــة و كـــل املترزـــحيين مـــن ا حـــزاب خونة مرتزقة نصـــابة  لذابـــة يحبـــون ةال مصـــالحلم 

XXXX XXXXXX  ــا فعــــــود لفائــــــدة املترزــــــحين و لــــــي  لفائــــــدة ـــــــ اإلنتخابــــــات التشــــــريعية فــــــي الجزائــــــر كللــــ ـــــــــــــ

فقووود أضووووحى . 1بوتفليقـــة   XXXكـــل ا حــــزاب  XXXالشـــياتة  XXX XXXلو الشـــعد الجزائـــري ــــــــــــــ ـ تفـــاء

الذقووووواش العوووووام، بووووو ن مختلوووووي التيوووووارا  ااألطيووووواف فوووووت ايدزالووووور، ماووووودرا للاووووودام اتوليووووود ايطاوووووام،  سوووووبا 

الا مو  االتاوولا فووت اآلراء، أا التح وو  ملوقوي سياسوويي أا ازبوو  مووا، أا التعاوا ملوو ذا   نووي أا عر ووت معوو ن، 

))أيحيـــا يمثــل اهـــل الســـنة و مثوو :  -سياسووية كانووو  أا   نيوووة  -ن  وووالل  اابووا  الكراذيوووة اذووو موووا  ت لووى مووو

اذوو موا مون شوأن  أن  وا   إلوى الود ول فوت صوراعا ، طالفيوة هذا ما يفسر بطالن هذا املذهد الفاسد    

 اعذارية، اما  ذ ر عنها من مخاطر توسعها، اااتماال  اندشارذا. 

                                         
 م ان ال لما  الغ   اللقة. (X)ت  اض" عالمة  1 
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علووى الكراذيوة، قوود أ و  م ووان الذقواش العقالنوو ، الو   يسووعى إلوى زعزيووز ريض العلنوي امذو  فوإن التحوو             

قووي  الدسوووامح فوووت املدتمووو"، ازعزيوووز العالقوووا  بووو ن أفووورا ا، اذووو موووا  رفووو" املطوووااف اوووول تزا ووود انتهووواك اقووووق 

النسوان، اذوو اآل رين، كالدشه   أا اإلذانة، التي زعد من املظاذر الغ   متوافقوة مو" الد مقراطيوة ااقووق ا

مووا  وودل علووى أن ذذوواك زغي وو  اااووح فووت مسووار ايدوودل، بذحووو أصووبح  ضوور باياريووا  ايشوووا اياقوووق، االوو   

من املمكن أن  ا   أ ضا إلى "يا   "تفتي " ايطااخ، اذ ا ما قود  وا   إلوى القاوور االادوز الود مقراط ، 

مووا قوود  وووا   إلووى التذووافر االتباعوود، فوووت الوو    دسووبا فووت هث وو  مووون األايووان فووت عوودم تحقيوووي توافووي فووت اآلراء، م

اجها  الذظر ااالت اذا ، اذو ما قد  ا   فت نها ة املااف إلى  لوي عودم اجمواع بو ن املسوتخدم ن للقيوام 

 بأ  ش   من أش ال التغ   االجتماعت أا السياسيي.

 نتائج الدراسة: -22

علووووووى التحليوووووو  الذقوووووود  السووووووابي، لتعليقووووووا  املسووووووتخدم ن ايدزالووووووري ن،  ووووووالل فاوووووو   ايامووووووال   ابذوووووواء             

االنتخابيوووووة، اسوووووتاعذا اسوووووتنباط اايطوووووراج  عووووود  نتوووووالج، قسووووومذاذا إلوووووى: نتوووووالج جزليوووووة، تحمووووو  اجابوووووا  عوووووون 

شو الية األسئلة الفرعية املارااة فت اش الية الدراسة، اندي ة عاموة تحمو  إجابوة عون الدسواؤل الرليسويي إل 

 البحه، اقد جاء  على الذحو التالت:

 النتائج الجزئية: -22-2

  موقووووو" " وتيوووووووخ"  وووووودع  علووووووى صووووووفحات  عمليووووووا  الذقووووواش ااياوووووووار السياسوووووويي، موووووون  ووووووالل تمكوووووو ن

 اجها  الذظر املتبا ذة ااملتعارضة.  املستخدم ن من استعراض

 لو   تخو اا مواقفوا افحا  تلفزيون "الشوراق نيوو"" بموقو" " وتيووخ"، املستخدمون ايدزالريون ل

 بايدزالر. 5412 الل اياملة االنتخابية، لالنتخابا  الدشريعية سذة  جدالية،

  سومح موقو" التواصو  االجتمواعت " وتيووخ" للمسوتخدم ن ايدزالوري ن بتقود   ملاوة شوب  عاموة، عون

 بايدزالر. 5412ة، لالنتخابا  الدشريعية سذة  الل اياملة االنتخابي ذوياته  االفا اضية
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 موون  صووفحا  قذووا  "الشووراق نيووو"" بموقوو" " وتيوووخ" اسووتخدم  بدرجووة أقوو ، فووت اياوووار االذقوواش

 ووالل اياملووة االنتخابيووة، لالنتخابووا  الدشووريعية طوورف مسووتخدم  مواقوو" التواصوو  االجتموواعت فووت ايدزالوور، 

 . بايدزالر 5412سذة 

 كوان 5412بالذقواش السياسويي  والل االنتخابوا  فوت ايدزالور سوذة  دزالري ناذتمام املستخدم ن اي ،

 ضعيي اقلي .

  "والل اياملووة االنتخابيوة، لالنتخابووا  مسوتخدمو صوفحا  قذووا  "الشوراق نيووو"" بموقو" " وتيوووخ 

 ،  ملون أهث  إلى التفاع  م" التعليقا  التي زعز" اجها  نظرذ .بايدزالر 5412الدشريعية سذة 

 املستخدم ن ايدزالري ن على صوفحا  قذوا  "الشوراق نيوو"" شاعر الغضا على زعليقا  طغيان م

علوووووى اسوووووواخ ، بووووووايدزالر 5412 ووووووالل اياملوووووة االنتخابيوووووة، لالنتخابووووووا  الدشوووووريعية سوووووذة بموقووووو" " وتيووووووخ" 

 الذقاش العقالن ، القال  على استخدام ايحدة ااملذاي.

   صوووووفحا  علوووووى  املسوووووتخدم ن ايدزالوووووري ن،طغيوووووان  اابوووووا  التعسوووووي االكراذيوووووة، علوووووى زعليقوووووا

 5412تلفزيووووون "الشووووراق نيووووو"" بموقوووو" " وتيوووووخ"،  ووووالل اياملووووة االنتخابيووووة لالنتخابووووا  الدشووووريعية سووووذة 

 بايدزالر.

  تم وووو   فووووت بووووايدزالر،  5412االنتخابيووووة الدشووووريعية سووووذة زعليقووووا  املسووووتخدم ن ايدزالووووري ن  ووووالل

 بيووة ااأل القيووة، موون  ووالل السووا، الشووت ، ااسووتخدام ال لمووا  هث وو  موون األايووان بووايطراج عوون املعووا    األ 

 املشيذة االغ   اللقة.

 ،لوووووودى  موقوووووو" التواصوووووو  االجتموووووواعت " وتيوووووووخ" م ووووووان للتذفوووووويص عوووووون الغضووووووا، االكبوووووو  السياسوووووويي

 بايدزالر. 5412 الل اياملة االنتخابية، لالنتخابا  الدشريعية التي جر  سذة  املستخدم ن ايدزالري ن
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 والل عبو  صوفحا  "الشوراق نيوو"" بموقو"  يطاابا  املذت ة ب ن املستخدم ن ايدزالوري نل  تا  ا 

أل  نوووووع موووون عمليووووا  التغي وووو  السياسووووويي  بوووووايدزالر 5412اياملووووة االنتخابيووووة، لالنتخابووووا  الدشووووريعية سووووذة 

 ااالجتماعت فت ايدزالر.

 النتيجة العامة: -22-0

 وووالل اياملوووة االنتخابيوووة، إن عمليوووا  التوووداال اياووور لوووآلراء، عبووو  صوووفحا  "الشوووراق نيوووو"" بموقووو"              

، بوووو ن املسووووتخدم ن ايدزالوووري ن، سوووواذم  فووووت زشوووكي   اابووووا  متعوووود   5412لالنتخابوووا  الدشووووريعية سوووذة 

 سوووووا  بالتعاوووووا االدشووووود ،امتذوعوووووة، لكنهوووووا ادوووووز  عووووون صوووووياغة اانتووووواج  اابوووووا  مواووووود ، تم ووووو  أغلبهوووووا 

عووودم القووودر  علوووى املسووواذمة فوووت زعزيوووز اياريوووا   النتقوووال مووون قوووو  ايطاووواخ الوووى  اووواخ القوووو ، مموووا أ ى إلوووىا

، االتوي أ"مة نقاش،  ا   الفضاءا  االفا اضوية فوت ايدزالورااملث  الد مقراطية، اذو ما  دل على أن ذذاك 

 عقالن .اياوار املتوا"ن، املاسص على الذقاش املذاق  اايحداج العمل  على تقويض 

   خاتمـــــــــــة:

مووون  وووالل التحليووو  الذقووود  لتعليقوووا  املسوووتخدم ن، املنشوووور  علوووى طوووول عمووور اياملوووة االنتخابيوووة،              

، تبووو ن لذوووا أنووو   وجووود تذووووع فوووت ايطاابوووا ، مموووا يشووو   إلوووى اجوووو  5412لالنتخابوووا  الدشوووريعية بوووايدزالر سوووذة 

أن املسووتخدم ن ايدزالووري ن، بوواتوا  تمتعووون اليوووم بوودااف" سياسووية مختلفووة،  تبووا ن فووت املواقووي ااآلراء. ذلووك

اتنشووئة اجتماعيوووة متبا ذوووة، االتووي تتووود    شووو   أا بوووا ر فووت صوووياغة ايطاابوووا  التووي  نت ونهوووا. األمووور الووو   

ا  قدم تفس  ا اول األش ال البد لة للمذاقشة، امدى االست ابة للمواضي" ذا  االذتموام املشوا ك، السويم

أن اسووووال  اإلعووووالم ااالتاووووال ايدموووواذ     اصووووة التلفزيووووون، انسوووواا نسووووبيا موووون املمارسووووا  االجتماعيووووة، 

 ايه كان  لعا  ارا هب  ا فت سد الف و ، ب ن املمارسا  السياسية اعالقاتذا االجتماعية.

أهثوووو  الوجهووووا  افووووت الوقوووو  ذاتوووو  فووووإن شووووبكة األنا نوووو ، التووووي أصووووبح  موووون أهثوووو  الوسووووال  شووووعبية، ا              

اسوووتقاابا لافووورا  اايدماعوووا ، االتوووي يسوووعى مووون ارائهوووا املسوووتخدمون ايدزالريوووون للتواصووو  انسوووج عالقوووا  
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افا اضوية، قود باتو   وت األ ورى مون أهثو  املاوا ر ا"عاجوا لهو . ابشو    واص ألالئوك الو  ن  اوبحون ذوودفا 

االكراذيووة، التووي موون مظاذرذووا  للعداانيووة، التووي نموو  فووت العاوور الرقاووي،  سووبا طغيووان  اابووا  التعاووا

التهدموووا  التوووي  قو ذوووا املعارضوووون أا الرا   ووواليون علوووى املسوووتخدم ن اآل ووورين، اعلوووى مسوووتويا  مختلفوووة، 

يامة شعبية، من أج  تكوريص إرا تهوا السياسوية اوول  مما   ع  انتاجااسا  رجة االندشار االتخريا، 

السياسووووويي ااالجتمووووواعت، لووووودى العد ووووود مووووون البلووووودان  الواقووووو" السياسووووويي، إلاوووووداث زغي ووووو ا  ج ريوووووة فوووووت املدوووووال

 كايدزالر معرضا للفش . 

 ش:ــــــلوامال

 .1، ص5440،  مشي، 5،  ار الذم  ، ط منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانيةعبو  عبد ا العسكر :   1

ذو،  1000االتعلي  فت ايدامعة، ، سلسلة  ع  التعل  0صياغة مقترخ بحثي جامعة اإلمام محمد بن سعو  اإلسالمية:   5
 .12ص

، الوراق للنشر طرق ومناهج البحث العلميمحمد عبد العال الذعياي، عبد ايدبار توفيي البيان ، غا"  جمال  ليفة،   0
 .520، ص5412مزيد  امذقحة، عمان،  1االتو"ي"، ط

 .10، ص5415، جامعة القدس املفتواة، عمان، مناهج البحث العلميرشد  القواسمة اا ران:   0

، 5415،  ذا ر 1،  ار العل  العرب ، طدراسات في تحليل الخطاب اإلعالمي  القاهرةذشام عاية عبد املقاو ،   2
 .10ص

 .18نفص املرج"، ص  0

 .10نفص املرج"، ص  2

 .12نفص املرج"، ص  8

، 142عد  ، م لة اآل اخ األجذبية، الالخطاب بوصف. ممارسة اجتماعيةنورمان ف  كلو: ترجمة رشا عبد القا ر،   0
 .02، ص5441

 .02نفص املرج"، ص  14

 .80نفص املرج"، ص  11

 .02نفص املرج"، ص  15

، ع ن 1 ار الهدى للاباعة االنشر االتو"ي"،   ط  ،مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعيةرشيد "رااز :   10
 .528ص، 2007مليلة، 
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،  ار م دالا  للنشر فلوم. أدوات. أساليب.البحث العلمي مذاقان عبيدا ، عبد الرامن عدس، كا د عبد اياي:   10
 .140، ص  1005االتو"ي"، عمان، 

 .000مرج" سابي، صرشيد "رااز :   12

سلو  ا فراد )التحادث  عبر ا نترن : دراسة في ا بعاد النفسية واالجتماعية من منظور الاي  ضر سار :   10
 .55ص، 5440،  ونيو 14، م لة العلوم الا بوية، ع التفاعلية الرمزية

، ماسسة اس ن راس ايدب  للنشر منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةنا  ة سعيد عيشور اا ران:   12
 .504، ص5412االتو"ي"، قسذايذة، 

، ايدزالر، 0،   وان املابوعا  ايدامعية، ط مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال: أامد بن مرسلت  18
 .102، ، ص5414

 .501عيشور: مرج" سابي، صنا  ة سعيد   10

، م لة العلوم االجتماعية، النظرية واملنهج -لسانية لتحليل خطاب الحياة اليومية-مقاربة سوسيو:  افيظة مخذفر  54
 .21، ص5418، 50العد   12املدلد 

، 5440، نوفمب  50م لة املرهز الدالت للدراسا  املستقبلية ااالسا اتي ية، العد   الرأي العام صبحت عسيلة:   51
 .15ص

 .10، ص5448، عمان، 5،  ار اال  للنشر االتو"ي"، طالتغير االجتمااي والثقافي الل ملاص استيتية:   55

50  Jürgen Habermas: Trans. Thomas Burger with Frederick Lawrence, The Structural Transformation of 

the Public Sphere: An Inquiry into a category of Bourgeois Society, MIT Press, 1991, p176. 
، فضاء عمومي أم مخيال ةعالمي؟ "مقاربة نظرية لتمثل التلفزيون في املنطقة العربية"نار الد ن لعيافيي:   50

 .02ص، 5411، ال وي ،01اوليا  األ خ االعلوم االجتماعية، اياولية 
52  Mark W. BELL: Toward a definition of virtual worlds, Journal For Virtual Worlds Research, vol 1, 

no 1, 2008, p2. 

 
 

 املالحق:
زعليقا  املستخدم ن على الفيد و املنشور من طرف تلفزيون "الشراق نيو""، على صفحات  بموق" 

 : اليوم الثامن من الحملة االنتخابية".0227"فشريعيات ، تح  عذوان: 10/40/5412" وتيوخ"، بتاريخ 
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"أو يحي من تبسة: حاربوا الشيعة وا حمدية ، تح  عذوان: 10/40/5412" وتيوخ"، بتاريخ 
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خدمات الرعاية االجتماعية ل الوقف دعم  

Endowment support for social welfare services 

  setifha26gmail.com، 2، جامعة محمد ملين دباغين سطيف Dr aboubakr haboussa ،أبوبكر حبوسة د.1

  
 30/2321/ 03 تاريخ النشر :                        30/2321/ 11تاريخ القبول:                         30/2321/ 03تاريخ االستالم: 

 ملخص:
 

مارياااة سااا ا الو ااف باادرر يبياا  راا  درااا حريااة الررااااة االجتماريااة با ختمعاااي ااسااالمية ماا   ااالل تااو ي  ا  اادماي االجت
حاجاا وا بواور   بغار  تفاريك يرباا وا رد ا  العخاة  راياتاام، رغي  اا ما  الفاااي االجتمارياة،،   راملساييناملوجهة للفقراء 
 مؤسسية دائمة .

  ربين التقدم ا حاصل ر   املتمع  ر  حيا  ا ختم  ااسالمي اجد تالزما بين تطور اير اف رانتشار ا م  جهة          
 جهة أ رى.مجال الررااة االجتمارية م       

رالنمااا    ما   ااالل  يار بعااا الشااوا د  وادف  ااال الدراساة بياا  بياان بسااهام الو ااف را  درااا  ادماي الررااااة االجتماريااة
 الو فية الدالة رل   لك .

 ا ختمعاي االسالمية .، الررااة االجتمارية ، الو فكلمات مفتاحية: 

Abstract:  
. 

    The endowment played a major role in supporting the social care movement in 
Islamic societies by providing social services to the poor, the needy, the elderly, 
the orphans, and other social groups with the aim of relieving their distress and 
meeting their needs in a permanent institutional manned. 
 
      He who examines the life of the Islamic community finds a correlation 
between the development and spread of endowments on the one hand and the 
progress in the field of social care on the other hand. 
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This study aims to demonstrate the contribution of endowment (Waqf) in 
supporting social care services by citing some evidences and endowment models 
Indicating  that. 
Key words: endowment; Social Welfare; Islamic societies. 
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 ة:ـــــــــــمقدم 

ا ختمعاي ااسالمية مؤسسة اجتمارية بارز  تريةي رظيفتوا ر  القيام بأرمال ررائية  ترر 
لبعا الفااي االجتمارية تقربا بي  هللا،  ال املؤسسة ه  مؤسسة الو ف، ره  بمعنا ا االجتماع  

رية تتضم  سائر رجول الب  أر ما نسميه اليوم بالررااة االجتمارية رتشمل  ال الررااة  ااي اجتما
مختلفة كانت ر  البدااة تتألف م  الفقراء، املسايين، ايرامل راياتام، ثا ازدادي رجو ها بازدااد 

 ا تماماي املسلمين راتساع رريوا با حاجاي االجتمارية رالصحية رالتعليمية رالدانية.
يا راملكتباي  كانت اير اف رل  املساجد رما اتعلق بويانتوا ررظائفها، ررل  املدارس ردرر التعل

رالعلماء رطالبوا، ررل  الفقراء را حتاجين، ثا اتسعت أيث   أيث  لتشمل املستشفياي رالويدلياي 
رمالجئ اياتام، ردرر الررااة االجتمارية رتةريك ا حتاجين م  الفتيان رالفتياي، رإجراء اينوار رحفر 

 التي ال امك  حور ا لكث   ردد ا رجمال رررتوا.بي  غي   لك م  ا خاالي التي شاريت ر  درمها، ر اآلبار، 
ر د كان لهاا التوس  ر  مجاالي الو ف رالعنااة به  ضل يبي  رتأثي  حميد ر  بناء ا ختمعاي 
ااسالمية رإرساء أسسها رل  التكامل رالتضام  رالتآخ ، مما سا ا ر  درا حرية الررااة االجتمارية 

 رل  مر التاريخ ااسالمي.
ا حاجة اليوم تةداد بشكل يبي  بي  تفعيل درر الو ف ليأ ا بسهامه العمل  ر  شتى مجاالي بن 

الررااة االجتمارية،  اصة بعد يث   ا حداث ر  ضررر  باجاد درر  ارل ملؤسساي العمل اي ل  
 ة.)التطوع (، رالت ييز رليه ر  يثي  م  تقارير املنظماي الدرلية راملنتدااي رالدراساي العلمي

رانطال ا مما سبق، رم  حاجة ا ختمعاي ااسالمية بي  تس ي  البحث العلمي ر   دمة الو ف 
 ال الور ة البحثية لتوضيح بسهام الو ف ر  رتس ي  الو ف   دمة ا ختم  رإبراز دررل االجتماع ، 
 طرحنا للتساؤل اآلتي:م   الل  درا  دماي الررااة االجتمارية با ختمعاي ااسالمية

 ؟با ختمعاي االسالمية ما ه  بسهاماي الو ف ر  درا رتمويل  دماي الررااة االجتمارية
 أهداف البحث:

 ودف الور ة البحثية بي  التعرف رل  مظا ر بسهام الو ف ر  درا  دماي الررااة االجتمارية 
 م   الل:
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 بيان درر الو ف ر  درا  دماي الررااة العلمية. -

  دماي الررااة الصحية.بيان درر الو ف ر  درا  -

 بيان درر الو ف ر  درا  دماي الررااة ايسرية. -

.مفهوم الوقف. 0  

. التعريف اللغوي:0.0  

  .1اطلق الو ف ر  اللغة رل  معنيين: اطلق رل  معنى املن ، يما اطلق ريراد به ا حبس
املصحف، أي منعت أما الو ف بمعنى املن :  ألن الوا ف امن  التورف باملو وف  تقول: ر فت  -

ملكيته رنقله م  مكانه، ر الن ر ف دارل لفائد  اياتام، أي من  نفسه رررثته م  تملكها رالتورف  يوا، 
رتقول:ر فت ش وا ب ا منعته م  ا حرية راالنتقال، أي أمرته رألةمته بالو وف  الو ف اتضم  معنى 

 ل رل  حد .املن ، بااضا ة بي  املعنى الاي اقتضيه سياق كل استعما
رأما الو ف بمعنى ا حبس:  هو مودر للفعل ر ف، اقال ر ف اقف ر فا أي: حبس احبس حبسا  -

يقولك: ر فت اير  رل  املسايين، أي جعلتوا محبوسة رل  ما ر فت رليه ليس يحد تغيي  ا أر 
 التورف  يوا.

. التعريف االصطالحي للوقف:2.0  

تبعا  مختلفة بتعارف رر ول ب  الشرع ، االصطالح  ر الو ف معنى بيان ر  الفقهاء ا تلف
 للعين بعد املالكة را خهة به القربة راشت اط لةرمه، رردم لةرمه حيث م  الو ف ر  ماا بوا ال تالف

 ..2ايمور  م   لك رغي  ر فها،
 الشا ع ، مالك حنيفة، كأبي املاا ب أئمة يعر ونه حسب الو ف يعر ون  حينما رالفقهاء

 لاا لكث  وا، ر لك كامل رجه رل  ما ب كل ر  تعريفاي الو ف حور امك  ايئمة. رال م  رغي  ا

 .ما ب كل ر  تعريفاي ايرالم أبرز  بي  البحث سيتعر 
. تعريف اإلمام أبي حنيفة:0.2.0  
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ارى أن الو ف  و: "حبس العين رل  ملك الوا ف رالتودق بمنفعتوا رل  جهة م  جهاي ا  ي  
 ل راملآل".     رالب  ر  ا حا

 مقتض ى  اا التعريف أن الو ف رندل  و حبس العين رل  ملك الوا ف أي أن العين املو و ة 
با ية رل  ملك الوا ف رلا تخر  رنه، رلهاا اصح منه التورف ر  العين بكل تورف نا ل للملكية م  

 .3تب رل  الو ف  و التب ع باملنفعةبي  ر بة رر  ، ركل ما ات  
تعريف اإلمام مالك:. 2.2.0  

زم بريعها رالتب ع الال ، حبس العين ر  التور اي التملكية م  بقائوا رل  ملك الوا ف"يعر ه بأنه:
 .4رل  جهة م  جهاي الب "

ريمن  الوا ف م   -يما ر  تعريف أبي حنيفة -بمعنى أن العين املو و ة ال تخر  ر  ملك الوا ف 
تمليكي، يما أن التأبيد ليس شرطا ر  الو ف  يجوز الو ف ملد  التورف ر  العين املو و ة بأي تورف 

 زمنية محدرد .
. تعريف اإلمام الشافعي: 2.2.0  

اي حبس العين رل  حكا ملك هللا تعاي  رالتودق بمنفعتوا رل  جهة م  جه"يعرف الو ف بأنه: 
 .5ا  ي  رالب  ر  ا حال راملآل"

م   رر  ملكية العين املو و ة م  اد الوا ف بي  بمعنى أنه ال امك  التورف ر  ر بة الو ف 
 حكا ملك هللا تعاي .

. تعريف اإلمام أحمد بن حنبل:1.2.0  

يعرف الو ف بأنه: "حبس املال ر  التورف  يه رالتودق الالزم باملنفعة م  انتقال ملكية العين 
 .                                              6ابيح لها التورف املطلق  يه " املو و ة بي  املو وف رليوا ملكا ال

بمعنى أن العين املو و ة تد ل ر  ملكية املو وف رليوا رلك  درن التورف  يوا بالبي  رالهبة، 
 رإ ا ماتوا ال تورث رنوا.

. مشروعية الوقف:2.0  
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. من القرآن:0.2.0  

 اآلااي القرآنية الدارية بي   عل ا  ي : 
  يما ر   وله تعاي 

وَن  ا ُتِحبُّ ٰى ُتنِفُقوا ِممَّ  .[12]سور  آل رمران: جةء م  اآلاة ﴾ ﴿َل  َتَناُلوا اْلِب َّ َحتَّ
﴾ ]سور  آل رمران: جةء م  اآلاة 

ُۗ
 .[110ر وله تعاي  ﴿َرَما َاْفَعُلوا ِمْ  َ ْيٍ  َ َل  ُاْكَفُررُل

ْقَوٰى   ﴾ ]سور  املائد : جةء م   َراَل  ر وله تعاي  ﴿َرَتَعاَرُنوا َرَل  اْلِبِ ِّ َرالتَّ ْثِا َراْلُعْدَراِن  َتَعاَرُنوا َرَل  اْاِ
 .[32اآلاة 
. من السنة:2.2.0  

 ايحاداث النبوية الدالة رل   عل ا  ي .
ر  أبي  رير  رض ي هللا رنه أن رسول هللا صل  هللا رليه رسلا  ال: }ب ا ماي اانسان انقط  رنه 

 .7انتف  به، أر رلد صا ح ادرو له{ جارية، أر رلارمله بال م  ثالثة: بال م  صد ة 

ما ررال رثمان ب  رفان رض ي هللا رنه أن رسول هللا صل  هللا رليه رسلا  دم املدانة رليس بوا ماء 
يستعاب غي  بئ  ررمة  قال رسول هللا صل  هللا رليه رسلا: }م  يشت ي بئ  ررمة  يجعل دلول م  دالء 

 .8ا خنة{؟  اشت اتوا م  صلب ماي   املسلمين بخي  له منوا ر
. من اإلجماع: 2.2.0  

أصحابه  رر ف رسلا رليه هللا صل  الرسول  ر ف م  ظا ر  ااجماع بدليل الو ف مشرررية بن
 رلقد  ير  لك. أحد انكر أن غي  م  أموالها م  بالو ف الناس  يام  اا اومنا بي  اةال  ال بعدل، م 

  اا النبوي ر  ا ختم  تفارل تبين املطهر ، النبوية السنة م  يثي   أدلة الو ف ر  تكلا م  أغلب

 ربد اب  ر  جابر  دامة اب   ير حتى رليوا هللا رضوان الكرام الصحابة م  االستجابة رمدى املوضوع

  اا  ائال ررقب بال ر ف، مقدر   ا رسلا رليه هللا صل  هللا رسول  أصحاب م  أحد اك  لا " وله هللا

 . 9" انكرل أحد  كان بجمارا  لا  لك، راشتور ر ف الو ف رل  منوا  در الاي  ان منوا، بجماع
. الحكمة من مشروعيته:1.0  
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ا ختم   احتياجاي تلبي ردائمة ثابتة مالية موارد باجاد ر  الو ف مشرررية م  ا حكمة تتجل 
 التضام   يا رترسيخ لتقوية  لك كل رالغاائية، رايمنية رالصحية االجتمارية رالت بوية راال تواداة

ر    لك تفويل ريمك  تعاي ، هللا م  رالثواب ايجر رل  ا حوول  أجل م  ا ختم ، طبقاي رالتكا ل بين
 :10اآلتية البنود

  .ايجر م  مةيد رتحويل هللا سبيل ر  املال تسبيل ر  هللا بي  التقرب باب  تح -

  .تعاي  هلل ربوداته بظهار رل  اب    ر و اانسان رغبة تحقيق -

  .املماي بعد حتى جاريا ا  ي  بقاء ر  املؤم  رغبة تحقيق -

  .راملدارس املساجد يبناء ااسالمية املوا ح م  يثي  تحقيق -

 اقوم ما اير اف أموال ر   إن السبيل رأبناء راياتام الفقراء راملسايين م  يثي  حاجاي سد -

 .بسد حاجا وا
الوقف في الحضارة اإلسالمية:. دور 9.0  

 ر ال ...كالةكا ، الكفاراي رالنارر  راجب  و ما اآل ري   منوا لنف  رداد  مناب  ااسالم  تح لقد

 للمسلا ملةم ال بحت طاب  تطوع   ر  و ما املناب  رم  املسلا، رل  الزما   راجبا   بارتبار ا رنوا حداث ال

 ماله حر اتنازل ر  حين  املسلا التطورية، ريأتي الو ف ر  مقدمتوا، الود اي مثل  يه، له مكرل رال

 متجارزا   الفرداة راينانية ضيق م  به ريتحرر  أجم  للبشر ر  ااسالم املهدا  الرحمة اتمثل  هو طوارية

 تحقيقا   التفارل العضو، ر اا بكرم الواحد ا خسد ربانيا   الفرد بخي اة ا ختم  شامال   الكل بي  اينا

 النعمان ارريه الاي ر  ا حداث املسلمين مجتم  تجال املسلا الفرد درر   يه حدد الرسول الاي  حداث

 رتواد ا ر  تراحمها املؤمنين  ال: }ترى  هللا صل  هللا رليه رسلا رسول  رنوما أن هللا بشي  رض ي ب 

 .11را حمى{ بالسهر جسدل سائر له تداع  رضو منه اشتكى ب ا ا خسد يمثل رتعاطفها
  ناك اير اف  كان موارف ر  الكبي  التنوع م  ليعخب ااسالمية ا حضار  ر  راملتتب  للو ف

 بعدل حيث م   الو ف الو ف طريق ر  ا حاجة  ال لتسد ا ختم  ر  ا حاجة ملواط  حقيقي تلمس

  موم م  تفارله ر  رمل  بشكل املسلا ريت جمه امتلكه الاي الت احمي ا حس رل  اب    االجتماع 

 رشر. ايربعة القررن امتداد رل  النوع  للو ف التطور  رصد ر  جليا    اا ريبدر الكبي  مجتمعه
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ما  ر اا الكبي  ، بوورته ااسالمي العالا أجةاء بين ا ختمع  االنفتاح بي  الو ف نظام ر د أدى
 ر ت صالح القا ر  ر  السائد االجتماع  الوض  رصف رندما مقدمته  لدرن ر  اب  العالمة نظر است ع 

ة، رليوا رر فوا رالُربط رالةرااا املدارس بناء م  بقوله: " استكث را اياوبي الدا    كث ي اير اف املغلِّ

 طلب ر  الناس بليوا منوا رارتحل جرااتوا بكث   رمعلمه العلا طالب ريث  رالفوائد الغالِّي ررظمت اير اف

 بحار ا". رز ري العلوم أسواق بوا رنفقت غربرامل العراق م  العلا
الرعاية االجتماعية:مفهوم . 2  

الرعاية االجتماعية: تعريف. 0.2  

تعرف الررااة االجتمارية بأنوا ظا ر  بنسانية  دامة، نشأي م  نشأ  ا ختم  اانساني رتطوري 
بال جهود بنسانية استود ت مسارد  م  تطورل   هي ر  مفهومها العام ر بل ايتسابوا الطاب  املنهي ما ه  

اانسان رند ا حاجة رالعوز،  هي ظا ر  اجتمارية دائمة راشت رمر اانسانية كلها رستظل  ائمة 
مادام  ناك حاجاي بنسانية، رر  حين كانت الررااة االجتمارية تؤدى ر  طريق منظماي ررااة 

يق ا حكوماي  اي املوارد الكب ى، رر  حين اجتمارية طورية محدرد  املوارد، أصبحت تؤدى اآلن ر  طر 
كانت املسارد  تؤدى ا تيارا للمحتا ، أصبحت الررااة االجتمارية م  حقوق املواطنين رالتزاما م  
جانب ا حكومة لررااا ا، رر  حين كانت الررااة االجتمارية تؤدى للمحتاجين را حررمين  قط أصبحت 

ة أر بحسان، رأصبحت تؤدى للقادر رغي  القادر، رأصبحت تؤدى  خمي  املواطنين يحق رليس يمنح
 تغطي مجاالي رداد  رمتنورة م  النشاط اانساني كالتعليا رالصحة رررااة ايرامل راملطلقاي .....ا خ.

 ا حكومية غي  املنظماي أر بوا الدرلة تقوم التي النشاطاي تلك بمثابة االجتمارية الررااة تعد

 ظل ر  تؤدى بالااي بأنوا ا حكومية االجتمارية الررااة بليوا، تتميز ملواطنين احتاجون   دماي لتأداة

بزاء  الدرلة جانب م  كالتزام كا ة للمواطنين أساسية تو ي   دماي بغر  رامة ر طة  ومية سياسة
 .12مواطنيوا

 رالتي أ لية أركانت  حكومية ملؤسساي املنظمة اينشطة بي  رامة تشي  الررااة االجتمارية بوفة

لأل راد  االجتمارية ايحوال تحسين أر االجتمارية حل املشكالي ر  ا حاجة راملسا مة بي  من  تسع 
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 راملمرضين ايطباء مثل مختلف املهنيين جهود تتضم  اينشطة ر ال را ختمعاي را خماراي

 .13راملهندسين راملعلمين راي وائيين االجتماريين رالقانونيين
 للدرلة  ومي نظام“ بأنوا الررااة االجتمارية م 1987 رام االجتمارية ا  دمة  اموس ريعرف

 حاجا وا االجتمارية بشباع رل  الناس تسارد التي را  دماي الب امك راملسارداي رل  يشتمل

 تحقيق رأاضا ا ختم ، ييان رل  للحفاظ تعد أساسية رالتي رالصحية، رالتعليمية راال تواداة

  .14را  ي  لكل أ راد ا ختم  ر ا يةال
أ راد  معيشة بظررف االرتقاء تستودف التي ا  دماي بي  مجمورة االجتمارية الررااة تشي  يما

 ريالك راملعو ين، راملسنين رايسر  الطفولة رالشباب مجاالي ر  لها الر ا ية معدالي رزياد  ا ختم 

 بمختلف البياة تلوث رااسكان رمكا حة رالصحة رالتعليا رالعمل االجتمارية اتول بالشاون   يما

 . 15أنواره رتعدد صورل
 م  مجمل التعريفاي السابقة امك  تحداد مفهوم الررااة االجتمارية رل  أنوا:

الررااة االجتمارية جهود منظمة ربرامك متكاملة تتضم   دماي متنورة م   الل مؤسساي  -
 االستفاد  منوا. حكومية رأ لية ر  بطار اكفل لكل مواط  حق

الررااة االجتمارية تشمل كل أشكال التد ل االجتماع  لعال  املشكالي االجتمارية رالو ااة  -
 منوا.

تسع  الررااة االجتمارية لتوظيف طا اي ا ختم  راستثمار ا لتحسين أحوال املواطنين  -
 ا حالية راملستقبلية.

 تحث التي السمارية رتعاليا الشرائ  ررحيةال القيا م   و وا االجتمارية الررااة تستمد -

 .أ يه اانسان مسارد  رل  اانسان
تمول الررااة االجتمارية م  موارد ا ختم : سواء كان ر  طريق الضرائب التي اد عها  - 

 املواطنون للدرلة، أر ر  طريق التب راي راير اف.
 الاا  املهتمين أحد االجتماع اي وائي  ريمثل مختلفة، مجاالي متخووين ر  امارسها -

 .يكل ا ختم  أر جماراي أر للعمالء كأ راد ا  دماي اقدمون 
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 بشباع بي  تسع  بل املادي الربح بي  تحقيق أساسا تسع  ال االجتمارية الررااة ر دماي برامك -

 رسد الثغراي التي تعوق ا ختم  ر  تحقيق أ دا ه. االحتياجاي
االجتماعية في اإلسالم:. أسس الرعاية 2.2  

 :16االجتمارية ر  ااسالم  يما ال تتجل  أسس الررااة 
 أن املؤمنين راملؤمناي بعضها أرلياء بعا. -
 أن املسلا ال يعيش لنفسه  قط، رإنما يعيش يالك لي ع  غي ل. -
ر ادر أن التفاري بين الناس ر  الغنى رالفقر اوجب أن اكون  ناك م  لداه  ضل ر  الرزق     -

 رل  أن يعطي م   و ر  أمس ا حاجة.
أن املؤم  مو   بخي اة كل ما رجب رليه أر ندب بليه م   بل ا حق تبارك رتعاي ، رأن ما اتطوع  -

 به اد ر له رند هللا تعاي .
 أن املؤم  بعمق بامانه ريمال اقينه احب للناس ما احب لنفسه. -

 . خصائص الرعاية االجتماعية:2.2
الررااة االجتمارية مسألة ضرررية رطبيعية اقوم بوا ا ختم  ملسارد  اي راد بن مفهوم 

را خماراي لتحسين الوظائف االجتمارية لها ربالك تعتب  جةءا م  البناء الطبيع  للمجتم ، ربواا 
املفهوم الواس  البد م  بشبارها بجانب املسا مة ر  حل املشكالي االجتمارية رتحسين ايحوال 

 :17ارية لأل راد را خماراي را ختمعاي ربواا تنحور  وائص الررااة االجتمارية  يما ال االجتم
 تنب   ال الررااة م  تعاليا الدا  ااسالمي املستمد  م  القرآن الكريا رالسنة النبوية املطهر .  -
 ال اينشطة  بنوا تقوم ر  يثي  م  أنشطتوا رل  ا خهود التطورية لأل راد،ريتا تنفيا الكثي  م  -

 م   الل ا خمعياي راملؤسساي اي لية را حكومية .
 تتوف الررااة االجتمارية ر  ااسالم بأنوا ررااة شاملة . -
يعتب  التطوع للمشارية ر  أرجه رمجاالي الررااة االجتمارية ر  ااسالم م  أ ا ا  وائص  -

 املميز  لهال الررااة. 
. نماذج الرعاية االجتماعية:1.2  
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املقوود بنمو   الررااة االجتمارية  و الشكل الاي تبال  يه  ال الررااة، رالاي اتحدد ر ق 
 نظر  ا ختم  للررااة االجتمارية، را حاجة بليوا را خهة التي تقدمها.

ررل   ال ايسس اوجد نمو جين رئيسين للررااة االجتمارية: النمو   العالج ، رالنمو   
 املؤسس ي.

 :18النموذج العالجي. 0.1.2

ريعنى به تقداا ا  دمة االجتمارية ر ت ا حاجة، ررندما تعخة النظا ايساسية ر  ا ختم  ر  
بشباع حاجاي الفرد   هو اق  ر  بطار  كر  ااحسان راملسارد  التطورية اال تيارية املوجهة بدا   ا  ي  

را حاجة، رأ ا  وائص الررااة االجتمارية ر  لنجد  ا حتاجين الاا   در لها أن يعيشوا ا حرمان 
  اا النمو   :

 أنوا  دماي  اي صبغة  رداة رالجية تستودف رال  موا ف طارئة. -
 ال تتا ا  دمة بال رند ا حاجة. -
 تقدم ا  دمة لفااي مخووصة م  ا ختم  . -
 يغلب رل  الررااة ا خانب املادي  هي ر  غالبوا مسارداي ا تواداة . -

 :19.  النموذج املؤسس ي1.2.2

انطلق  اا النمو   م  مبدأ أن الررااة االجتمارية حق ررظيفة شررية لكل أ راد ا ختم  
ا حداث رر  ظل  لك توبح الررااة االجتمارية رما ات تب رليوا م  منا   حقا مشرررا انتفي معه صفة 

 ااحسان رالهبة.
   أنوا:رم   وائص الررااة االجتمارية ر   اا النمو 

  دماي دائمة تشكل جةءا م  البناء االجتماع . -

 تقدم لكل الفااي ر  ا ختم  رليس لفاة  اصة. -
رظيفة طبيعية تمارس م  طرف ا ختم  ملسارد  اي راد را خماراي رل  تحسين الوظيفة  -

 االجتمارية.
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 بجانب اي داف العالجية .تستودف  دماي الررااة االجتمارية تحقيق أ داف ر ائية رإنمائية  -
 لها صفة الدامومة، رتقوم بوا مؤسساي الدرلة رليست مجرد جهود  رداة. -

 ا ا  النمو جين السابقين كانا نتيجة رؤية  ب اء الررااة االجتمارية لها، ربالنظر بي  مفهوم 
التكا ل االجتماع  ر   الررااة االجتمارية ر  ااسالم، نجد نمو جا أشمل بكثي  يعتمد رل  مبدأ رصين  و

بطار مؤسسة الو ف ،  م  شأن مؤسسة الو ف تشكيل نظام ر ا ية رتنمية ر  طريق الناس رللناس 
بدرن ا حاجة للمررر بالدرلة حيث تدرر  لسفة الو ف حول تشكيل اانسان الوا ح املولح ر   اته 

سسة ر  تقداا ا  دماي الضرررية ررال اته رانتماءاته ر ارليته، ربالتاي   ال انحور درر  ال املؤ 
للفرد، بل أاضا ر  ترسيخ انتماءاته رتقويا رال اته رترشيد تفارالته،  اضاف بي   لك أن رطاء الو ف 
اقدم نمو جا مستمرا اقتدى به باتجال بال املةيد م  العطاء،  عطاء الو ف اربي را فا جدادا ر كاا ..، 

و ف ليتضم  العداد م  الوظائف راملهام ريظا مختلف ربناء رل   لك اتس  الدرر ا ختمع  لل
 القطاراي.

. مصادر تمويل الرعاية االجتماعية في اإلسالم:9.2  

رني ااسالم باملوارد املالية لتنفيا رتحقيق الررااة االجتمارية رالتي م   اللها يعا ا  ي  رل  
 أ راد ا ختم  كا ة ره  يثي   سندر  أ مها كاآلتي:

ام الزكاة:. نظ0.9.2  

ره   ريضة دانية رتكليف ماي ، ره  الفريضة االجتمارية ر  ااسالم بي  جانب الفريضة 
الدانية)الوال ( رالةكا  تؤ ا م  الفائا بالشررط التي  رر ا املشرع، ر د حدد القرآن الكريا موارف 

  م  بنفا ها ر  أرجه تبتعد الةكا  بما اكفل أن تؤرل حويلتوا بي  أحق الناس بمسارد  ا ختم ، ربما امن
 ر  أ داف يفالة اي راد ر  ضرررياي حيا وا رحاجا وا.  

. نظام الوقف:2.9.2  

 الو ف يسمح « مؤسسة مالية  اي أ داف  ي اة»  ر و يعتب  م  رجهة النظر االجتمارية
أدى  اا النظام يمسارد  الفقراء رتربية اياتام، رلقد  بوفة دائمة يغرا  اجتمارية بتخويص املال
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م  نظا ااسالم  دماي اجتمارية ال توصف،  و فت الث راي الطائلة رل  املساجد راملدارس 
راملستشفياي ....ب خ. ررصدي أموال ر  بيوي هللا أر بيوي القضاء اغاثة امللهوف رمسارد  الشيوخ 

لوا بوا منا القرن مي  البالد التي حرإاوائوا رإرانة املسا ر رلتحرير اير اء، ر اا كله  عله املسلمون ر  ج
 .20ايرل للهخر 

. تشريع الوصية:2.9.2  

امك  تقداا الررااة االجتمارية بي   رد احتاجها أر بي  جهة م  ا خهاي ا  ي اة التي تقوم رل  
تقداا الررااة االجتمارية للمحتاجين ر  طريق الوصية،  املسلا  د تودق هللا رليه بثلث ماله زياد  ر  
حسناته لتنفق ر  أرجه ا  ي  الاي ارال، رلو شاع  لك رند أثرياء املسلمين  راتجهوا بي  الوصية بثلث 
أموالها بي  ا خهاي رالهيااي راملؤسساي التي تقوم رل  أ داف  ي اة  الوة لتمكنت  ال ا خهاي م  

 تحقيق أ دا ها رالتوس   يوا ر  البالد ااسالمية.
. نظام اإلرث:1.9.2  

ااسالم بوض   وارد تقسيا الت ية بين الورثة رل  رجه احقق العدل ريعين رل  تحقيق  جاء
 «بنك بن تار ررثتك أغنياء  ي  م  أن تدرها رالة اتكففون الناس» العيش،  ال صل  هللا رليه رسلا

رنظام املي اث رسيلة متجدد  ر  براد  التنظيا اال توادي ر  ا خمارة رردل غل  االرتدال 
 .21االجتمارية رالتكا ل االجتماع  قيق الررااةرتح
. دعم الوقف لخدمات الرعاية االجتماعية )نماذج مختارة(:2  

. البرامج الوقفية التنموية بفلسطين:0.2  

م(، 1112نتيجة التوس  املستمر ينشطة جمعية دار الكتاب رالسنة بفلسطين التي أسست رام )
جةء م  النفقاي ا خارية للخمعية  -رلو بشكل نسبي –كان م  الضررري البحث ر  موادر تمول 

رمشاريعها، رحرصا رل  التواصل ر  تقداا ا  دماي االجتمارية، بدأي ا خمعية ر  تنفيا ردد م  
 :22املشاري  الو فية اانتاجية رالتنموية ناير منوا
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تي تودر ر  : ريت ية رملها ر  طبارة الكتب الشررية راملطبوراي الدروية المطبعة الشام -
ا خمعية رغي  ا م  املؤسساي ا  ي اة، يما تعمل ر  نطاق طبارة املطبوراي التجارية للمؤسساي 

 االستثمارية ربما اتوا ق م  شريعتنا السمحاء.
: تمتلك ا خمعية مخبزا  حداثين ريعمل ا  بزا  ر ق أنظمة بنتاجية مخابز الشام الحديثة -

سارة( اوميا، رل  أن اتا  12ف( ر  السارة، بطا ة بنتاجية تول بي  )رغي 033حداثة، رينتك كل منوما )
التوس  ر  اانتا  ر قا ملتطلباي املولحة، رتعد أنواع ا  بز التي انتجها ا  ابة م  أجود اينواع املتو ر  

ان ر  السوق الفلسطيني، ر د كان له درر بارز ر  تو ي  احتياجاي الفلسطينيين م  ا  بز  الل العدر 
 الوهيوني اي ي  رل   طاع غةر ربعدل.

شقة( سكنية رسط مدانة ر ح،  12ره  بنااة مكونة م  ستة طوابق رتظا ) البناية الوقفية: -
حيث اتا االستفاد  منوا ر  باواء املتشردا  ر   ت اي معينة، ثا تأجي  ا راالستفاد  م  ريعها ر  تو ي  

  خمعية.ا  دماي ا  ي اة اي رى التي تقدمها ا
 :23. مسكن الوفاء الصحي بالسعودية2.2

ه(، ر و 1033ر و أحد  ررع جمعية الو اء ا  ي اة النسائية، تب ع به أحد ا حسنين ر  رام )
املساول ر  تمويله راانفاق رليه بالتعارن م  ا خمعية ربمؤازر  م   بل آ ري  م   ري القلوب 

 رالعينية.الرحيمة م   الل تقداا التب راي النقداة 
املسك  مؤثث رمدار بنظام ا  دمة الااتية، ر وص ا امة املرض ى راملرا قين ا حولين بي  
املستشفياي التخووية، رالقادمين م   ار  منطقة الريا  مم  ال تمكنوا أحوالها املاداة م  تحمل 

تأمين املواصالي ربعا نفقاي اا امة راالنتقال، حيث تقدم لها  دمة  ند ية رل  مستوى معقول م  
 املسارداي املالية لها.

غر ة(  اصة بالعوائل، رالباق   اص باي راد،  10غر ة(، منوا ) 22املسك  احتوي رل  )
 مريضا رمرا قا(، ريستقبل املسك  ا خنسياي كا ة درن استثناء. 123ريستورب )

 :24. وقف نماء باإلمارات العربية املتحدة2.2
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م(، ريتمثل الهدف 1192ر و مشررع  ر في تاب   خمعية الفجي   ا  ي اة التي تأسست سنة )
الرئيس ي للخمعية ر  تقداا ا  دماي االجتمارية للمجتمعاي ا حتاجة ر  طريق املسارداي العينية 

 راملالية. 
ققا طابقا( اضا مكاتب رش 20تضم  مشررع " نماء " الو في بناء مبنى تجاري رسكني م  )

رمحالي رموا ف للسياراي، ر د درا  كر  بناء  اا املشررع الو في صاحب السمو حايا الفجي   
مت  مرب   1233رالرئيس الشرر   خلس بدار  جمعية الفجي   ا  ي اة، الاي تب ع بقطعة أر  مساحتوا 

م( رايتمل 2332ة )لبناء مبنى " نماء " التجاري رالسكني، رحولت جمعية الفجي   رل  ر وة البناء سن
 م( بدرا م  البنك ااسالمي للتنمية رصندرق تثمي  ممتلكاي اير اف.2311املشررع سنة )

أما ر  ايثر االجتماع  للمشررع الو في " نماء "  قد تمثل ر  برنامك تنمية ايسر رتأ يلها الاي 
ي، ر لك بدرا م  املوارد التي  دم نهخا مثي ا لال تمام يستند بي  سلسلة  يمة مبنية رل  العمل ا  ي  

 تولد ا اير اف. 
حيث تو ر ا خمعية كا ة املد الي الالزمة رتسهل النشاط اانتاج  لألسر، رل  سبيل املثال: تو ر 
ا خمعية انتا  املنسوجاي )املالبس، املواد ا  ام، آالي ا  ياطة، م  التدريب رتيسي  ا حوول رل  أاة 

 ترا يص مطلوبة(.
ر  تقدم ا خهد رتستفيد ر  معر   لك م  التوجيه رتنمية القدراي را  ب   العملية، أما ايس

 ريودف برنامك تنمية ايسر رتأ يلها بي  بناء  دراي النساء الفقي اي لكي اوبح  مستقالي ماليا.  

 ة:ـــــــــــخاتم 
تاريخ ا حضار  الو ف  و ا حخر ايساس الاي  امت رليه مؤسساي الررااة االجتمارية ر  

ااسالمية  داما رحداثا،  هو نظام بسالمي أصيل ر  ي   اجتمارية  ريد  يستمد منهخيته م  القرآن 
الكريا رالسنة النبوية الشريفة، ر و  ابل للتطور رالقدر  رل  الو اء باحتياجاي الفااي االجتمارية 

بالك مودر درا سخ    دماي الررااة ا حتاجة، بما او رل م  رصيد ماي  له صفة االستمرارية،  هو 
 االجتمارية با ختمعاي ااسالمية.
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 العنااة بالو ف ااسالمي ر   اا العور ضررر  اجتمارية رإنسانية ملحة، رلكي اتا بحياء 
 رتنشيط درر الو ف رزياد   ارليته ر  مجال الررااة االجتمارية ال بد م  اآلتي: 

بما ادرا ثقة ا ختم  بوا يمؤسسة اجتمارية  دماتية تقوم براد  االرتبار ملؤسسة الو ف  -
 بتغطية نطاق راس  م   دماي الررااة االجتمارية التي أصبحت  اضعة آللياي السوق.

 تفعيل درر اارالم ر  التعريف بالو ف يمؤسسة درا اجتماع  للمجتمعاي. -
تيسي  ااجراءاي اادارية، م  تسهيل مشارية املواط  العادي ر  بنشاء أر اف جداد ، ر لك ب -

 الت ييز رل  درا رتشخي  املشاري   اي العائد االجتماع  العاي . 
توسي  مفهوم الو ف لدى الناس حتى ال انحور دررل ر  ا خال الداني  قط، م   الل بيان ما  -

داثا ر  شتى  دمه الو ف  داما ر  أرجه النشاط االجتماع  رالوح  رالتعليمي، رما امك  أن اقدمه ح
 مجاالي ا حيا  االجتمارية.

املتضمنة " املمتلكاي الو فية معت ف بوا  1191تفعيل محتوى املاد  املوجود  ر  الدستور منا  -
رتضم  الدرلة حمااتوا رتخويوها"، ر لك م   الل السهر ا خاد رل  است جاع املمتلكاي الو فية 

ية تنمية موارد ا رصرف رائدا وا رل  أرجه الررااة املنووبة راستثمار ا ر ق الويغ املعرر ة، بغ
 االجتمارية.
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افيا الليبية:كتاب" قصتي مع ثورة املليون شهيد" أنموذجا  الثورة الجزائرية في االسطوغر
The Algerian revolution in Libyan Histography  

“My story with the revolution of a million martyrs” as an example 
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 ملخص:
يتنااا ل ااالا البرااة تراسااة ترتاتاااة ل ماااو ة ااايو  ااي "ااورح ا تاااول اااراية لاااا بل ا نا اا  ال ر اا  التا ااو ال ب اا  
الحاا  الراااتب اهاراااش ا شاا  حقي الحقاقة ال ااالا ال مااو لطااي ها ل الاااادي ال تعااو الاااتيعو هالمطااات  اا بل ل اا  المو"ااا  

لكرات الشخاااة هالمبااري يمضاطس  ةا  ح  اا بل النضاالاة تلطاا لتقضااة   طاادي ا ايلج  ا  تو ات اليو تضاطهاا ال مااو 
فقاااي كاااق اوزااال يوااا و لناااا  وا ااال   ةااا  ح اااالا ا نا ااا  ال ب ااا  تلطاااا ل  اااا  الشااا    تالجزائريةي ااطااااة اااالا ال مااااو ل ةااا

ال رباااة لت ااورح  هاا  لنوزاال يمضااطس ال   اا   ااس الحقااائ  الماريلاااة الرا ااة اليااو ت شاال لنااا ساار ا مضااال الشاا وو الجزائاارب ي
ترطتل الي النتطة  س   نى ي  ل س ايضاا لناول االا ال مااو يم اا و الةارت  الو ال  ا برت "ورح لرباة هطاالجزائرية اليو 

 ااس الو"ااائ  الراااا اة  يفاليراسااة ااالي يط اااس ال تضااطنت كطااا كب اا ا الماريلاااة  يقااي  لنااا تراسااة اراااا اة  لأل اايا ال ااا  
نضااالاة الةاا  ح تااال لنااا ا الاا  تراسااة  "ائقاااة  وا االي  راء  آيرمااوب ل اا  اااال  ااس تراسااة كماااو تمرااول كااق ال   اا   ااس ال 

رلا ال ماو  ا تضطنل  س الو"ائ  للتطاة ة  اطي ا    االا ل     ي الجزائريةتلطا لت ورح  ي الجزائريةلتطش  حق تلطا لت ورح 
 .الماريخ ا شت ك للجزائر  لاباا   اها ة خا ة    الجزائريةو ايا اا ة  س تاريخ ال ورح اك  الماريلاة اليو ت  س ت ل 

 . يق  ي القضاة الجزائريةيالش   التا و ال ورح الجزائرية يلاباا ي ا شكلمات مفتاحية: 

Abstract:  

 

   This research deals with an analytical study of the book "My Story With the 
Revolution of One Million Martyrs" by its author, the great Libyan Arab freedom 

mailto:mouddoua@gmial.com
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fighter Hajj El Hadi Ibrahim El-Mchirki, In fact, , this book combined the the 
academic and scientific nature of its author’s reliance on documentation for most 
of the personal mémoires, This book includes El- Mchirki 's support for the 
Algerian cause. 
   The importance of this book also lies in the fact that it highlights to us the 
positions of many important historical facts that reveal to us the secret of 
embracing the Arab peoples to Algeria Revolution, also this book goes beyond the 
general narration and description of historical events and provides us with a raw 
archival study, given how many archive documents included in the book, This 
study can in many cases turn from a book study to a documentary study of the 
struggle of El-Mchirki  in support of the Algerian revolution, which has raised its 
scientific value and is in need  of further research in this book because of the 
historical documents it contains that undoubtedly reflect important angles of the  
history of the Algerian revolution In particular, and Arab history . 
Keywords: The Algerian Revolution, Libya, The Algerian question, the Libyan 
people. 
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 مقدمـــــــــــة:     

الماريخ ا  ا ر  ااريتل ال ورح الجزائرية  س تأياي ليى ال     لش تشري "ورح  س "ورات  المررير كق            
    ف س ت ل ال الش ي  ي ت ا و تأ"   ال ورح الجزائرية الحي ت املحتاة  اإل تاطاة  اخل د يا لا اا ي

ليا أزظطة  ا وبا ي   رت ذلك هرأينا ي وت إل  ال ورح الجزائرية ز ةرا  ار   اال الم ا و كب    ا ةموى ال
 اتضطنل  كق أتهااتاا الاو اة ي ظرر ذلك لتاا  نل البياية  س خالل يإذ اازت "ورح لرباة كق ا  إد اتاا ي

 اة اللب رسش الخاوط ال ريضة لت ورح الجزائرية يف     األ ة ال رباة اإلسال  1001هاال أ ل زوفطو  
 لا ة  ا غرو ال ر   خا ة اإلطار الاباعق ل  ا  الش   الجزائرب  س ال  است لاع سااتتل.

لو  ا لس ذلك الليس ليى ال      س ا  ق  ل ال رو ي لقي اازت ال ورح الجزائرية  ر  اعجاو كب         
ي كطا تغنو باا ال نازول   ضحت ال ورح ال   نبي الرا  الش راء فنظطوا القاائي يى ا س خالل كماهاتاش ي

ههااية  ربااي ه  اا تأ"   فانشي ا ر ائي أ  اتاا ي است س  األتهاء كق   ل  وراا الباولاة ي لش يتنل 
 ا برت  ر  اامطا  ال      س البا   ل  ا ؤرخ ل يف مبوا لهاا  لس الي الم ربة د ي ذلك اسمطر 

ت الي اليراسة لم الج اامطا  ءلا ا  ا ر   يلماريخ الماريلاة اليو تنات تنول فرييح  س زولرا كق ا
فال الحيية لس اللاكرح ا شت كة ه ل تاريخ الجزائر طغ    ت كق الساوغرافاة التاباة هال ورح الجزائرية ي

ا ةم َطِر  تاريخ فرنةا ا ةم ِطرح ي   غا  الحيية لس تاريخ ال ورح الجزائرية كق إطار اللاكرح الجطالاة 
خ األ ة ال رباة لا ة  كق  قي ة ذلك ا غرو ال ر  ي   او اإلطار  الاباعق  الةتاش اللب  يتي هاال لماري

 .أ ل زوفطو  ي لةيتل ال ورح الجزائرية كق  لمتل  ظااراا
 يار  ال      س السئتة كماو ة ايو  ي "ورح ا تاول اراية اللب او  و وع تراستنا اليال 

لتش ب ل لت ورح الجزائرية ؟  القاطة ال تطاة اليو أ افرا لتلاكرح الجط اة  كطنهجاة تتنا ل ا ش  حق
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؟ ا  الي التةاؤلت  الي التةاؤلت زرا ل أل ز ي لرا إلاهة  س خالل تراستنا لرلا التا و  الجزائرب 
 ال ماو  إهراو الجواز  اليو لالجرا .

غ   ازنا او ال ماو  ر  اليراسة ي لرا اال ا اير الساس فقي  يراسة ال يا ا فاطا يلص  ااتر ال     
الطالع ل   ال ماو سنة هراة اازت لق فر ة المطي لتياا  ا بل ي لش ز مل هللك ه  ليزا الو"ائ  اليو 

كق  تط نت  س تي يس  رموى ا  تو ات اليو اازت  قايح  يأب  ب  طب ل هروالق خطس سنوات  1000
 ر وظة كق   مبة ا ر و  الحا  الراتب  هق  "ائ  اراا اة يليو المطي لتياا النات  االو"ائ  الراا اة 
يباا  ةش خاص هالو"ائ  األراا اة ي رتبة   ان ة الخا ة  ولوتح هطنزلل هاراهتس إهراااش ا شريق  

ى و  ا ش  حق يفرناك  ت ات أراا اة خا ة هالقضاة الاطناة ي أخر   ة  ا وا ل النضالاة لتطر 
هو هالقضاة ال تةااناة ي أ ا ا ت ات الخا ة هالقضاة الجزائرية ف ةخا  ت ات ي    اإلرت  يةهالقضاة 

نش   انا ال  ال   تت إل   والق سب طائة ه ل رسالة  بر ّاة  أر  طائة  لشر ل رسالة ت رّيةي   يك   ح 
لطالع لتياا يكطا ا  ت ال  ذلك لبا   ل ال   ا رتبة   ر طة   ان ة كق ان  يةر  ك   ا الي الو"ائ  

د ض الو"ائ  األراا اة  الشراتات الشخااة ا  موبة  هاا  الش وية ي ي السم ازة هب ض ال م  
واز  لالماريلاة اليو لرا لال ة هالبرة ي  كطا او  اضح فقي لاءت  تراستنا الي تراسة اراا اة ملجط  

   س أ ولل أب  س ماهة الماريلاة اليو تقول أل الماريخ ي مالبرة ي  الا لطال هالقاليح ا نهجاة كق ال 
 . ااتري األ ل  

 . التعريف بصاحب الكتاب1

 ب  أل زمري  لس كماو ة ايو  ي "ورح ا تاول اراية زوت أل زقي   ا   الا ال ماو اللب ي مو        
الراتب   ي  لي ا نا ت ل ال رو تفالا لس  ضايا األ ة ال رباة  اإلسال اة كق الو ت ا  ا ري و  س أهر 

 ي  1091لاز    10اا ا واف  لاو  1000ذب الحّجة  10طيينة طراهتس الغرو  كق هإهراااش ا ش  حق 
ترّول إل  فقي  الم تاش ي ي طبا ة  كبقّاة الّتابا ل تخ  ا يرسة لتّم ّتش  ل ّنل  لي  شاا  كق المأ تش 

 كق الي ا يرسة لرف  شاا    ضايقاتي فا ار لتمو ل لس  رفضمل إ يى ا يارسد ي ال  يرسة 
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ي لاتمر  هأ ي ا ةالي ليراسة الّتغة ال ربّاة   باتئ الّييس اإلسال  ؛ ل س يبي  أّل ناائاا زا لة تراسمل 
ا  المر  هطايال الّم ارح  او ي فازقايعجبل  رح اخرى طبا ة  فروى الّم ّتش لش  ي لس الّيراسة ناائاًّ

 .1ا غ   
إّل ازمقال ا ش  حق إل   ايال الّم ارح سا  تل شخاّاًة هاروًح كق الا ا اياليهراة ا بح  س اهرو  

 ا بح هللك زائ  الر الة ال ا   كق نااية القرل  2طاز ل ت لة"تط س  س ويارح كطا يكق فت تل أغنااء لاباا 
أل ل ال رباة  السال اة أخي ة  ضايا ت ارتل كق   ظل ا وال ي  حق  انا ال ا شالجطا   شريس ي  ال

اإلرت  ية  م ل ياأل ر اللب ل تل  س أهرو  ا نا ت ل ال رو تلطا لتقضايا ال رباة  اإلسال اة ياالقض 
اليو أخلت  س   مل كرس ال      س  ااتل تلطا لتقضاة ال تةااناة ي ل س القضاة يكطا  الاطناة 

  زالت  س لريي هق القضاة الجزائرية يهراة اارك فياا هطالل   تطل  أاتلي  زظرا لتي ر اللب  ا  هل
يتق  هاسش ة البش  ة ي   ي ظ  فنال "وريا كبقاة املجااييس الجزائري لي  نح لقبا ت ورح الجزائرية تلطا ل

ا م اظل د ال مل هالجزائر لس طري  أ ي ائل   فاا كق  بل للجزائر د ي السمقالل  ذلك  س خالل
ي   ب  أل يموفاي األل  كم    ّ مل 3الجزائري ل الليس اازوا يط تول ال ورح كق لاباا أ   س خالل ويارتل لرا 

تفس   0992اكموبر  01كق  فاتل فب ي ي بال    األخ  ح اليو طال  فياا أل ييفس  ي ارياء كق الجزائر 
 .4و ح ال الاة هالجزائر  تن الا لمو  ملهطر ي الشرياء هطق

 . تقديم عام لكتاب "قصتي مع ثورة املليون شهيد":2 
إهراااش اازت لق فر ة ويارح ا ر و   خالل الي الزيارح   1001لقي سافرت إل  طراهتس كق نااية لا        

تط نت  س تا ح كماهل الا اللب اال لوال  لاوطا ي   ي  ص ي خالل الي الزيارح الراتب ا ش  حق 
ل ق  اة الا ال ماو  ي ت ر النشر التاباة  الا وبات اليو  الت ت ل طب ل اناك ي هراة اال اتطا 

  و رات فرش  هاا  ا   ال ماو اسمرالة طب ل ي لساطا  ال د ت  إل  رفضت طب ل  تقي  إل  تار نشر 
   ي ال يئس  س  رطة يا ش  حق تات   نل  لف   تو ات  س ال ماو اال يرااا  اازتت ر النشر  د ض
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 بال    فقي لاء ال ر   تش طب ل هالجزائر  س ي 5كق   مبمل كق ازمظار ال ر طبي لطي ا را ل  ا م ظ هل 
 . 0999 وارح املجااييس سنة طرف 

 او ترلطة لنضال   وا ل ا ش  حق   س الحجش ا موسي ية ايو  ي "ورح ا تاول اراية كماو       
 ار  طائة  لشريس ه ل رسالة  ة والق  سب طائة هر اّ النات  فال ط  اسم   ي اليالطة لت ورح الجزائرية ي 

ت رّية ي هق  "ائ  تو و  وا  ل اليالطة لتقضاة الجزائرية تاخ  لابا  خارلرا ي كطا تنا ل ال ماو لواز  
ال ييي  س ايضا  رح الجزائرية ي  طس الي ا ة  ح ي شل لنا ال ماو وا  ل اليالطة لت و   سأخرى 

 كلا ي ل ت اي ل ورح الجزائرية ي هاا  وا ل الش   التا و اليالطة ل  ا  الش   الجزائرب اا و 
ي  هاا كماو  اخرى كمبا لل نش   أل ا ش  حق كق الا الجاز   ةالال  ا وا ل تلطا لتقضاة الجزائرية ي  

ي   ي ُطبي  نل 1000 ول ال الش سنة اليو  ا  باا الااهالة  او  لبارح لس  لكرات ر تمل  ةلا و كق
 . 6لشر ل ألل نسخةي توّ ع هرااتتاا اا تًة لت ورح الجزائرية

 . القضايا التي تضمنها الكتاب 3
 0591.عالقة املشيرقي بالجزائر قبل  .0.2
هق لال اتل هالجزائر  ب   ر تة ال ورح الجزائرية ي الا  س ه ل القضايا اليو لالجرا ا شريق  كق كماهل       
يلكر ا شرحق أل اامطا ل هالقضاة الجزائرية ي وت إل  أيا  الجرات التا و  ي ال مالل كق الا الجاز   

مرقوا ها وف الجرات التا و ي  هاش اإلياالقي  اة اازت لل لال ات  ي د ض الجزائري ل الليس ال
 اا ى لون  الم را ب ي  ي اوتات اامطا  ا ش  حق هالقضاة الجزائرية خا ة د ي أ يا  ال ا س 

 ي راة يلكر هال الي األ يا  اال لرا   ي كب   ل   الش   التا و اللب المقي أل "ورح هي  1010 اب
كق ويارتل ال  الةااساة ي   لائر إ يى اامطا اتأ برت الجز الو ت ازيل ت كق الجزائر ي  نل ذلك 

ا ش  حق يال ي    7المقى هب ض  اتح الحركة الوطناة الجزائرية  هاش  االق الحا  1011سنة الجزائر 
 ضايا األ ة ال رباة  خا ة القضاة ال تةااناة  اليو اال  االق  ي  الق الحا   زا شي فقي  لياها  اي 

الي ل ال رباة اليو ااركت كق الحرو  ي ال اال الاراون  ولطاء الحا   و  ا  لال ا  و ل د ض 
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ا ل   كّل  او في بط ّرت أل سطي هالمطاع الّي ل ال ربّاة لتّيخول كق  رو  ّي الياوتي أخل يضرو ك ًّ
فتةا ل  س الاو ي   س هياية ا  ركةي لقي ضحك لتياش الياوت  اإلز ت ز لاابروا أطراًفا  يرّتت: ة  الت

 خمش فياا..ة؛  اال رأب  االق الحا  أل ييخ  ال رو الحرو  ماّول ل   تطا ف   ة ال ّ ارة  ي إسرائا ي 
 . 8سمابح ل بة اارزج ة ّل ا  ركةأ: ة إّزنا سوف نةطي الخاازات  ا نةطي   لقاءي ها ش  حق  ائال االق 

ها نا ت ل الجزائري ل ي  تطّ س  س ربي لال ة أخوّية  زضالّاة  ي اتاالتل ا ش  حق د ي ذلك  سي      
الي ال ال ة أكث   تطتل ي   الا الخ   ا ر و  ال اّل ة الشاخ البش   اإلهراااعو اسمطّرت إل  غاية  فاح 

اال لرطا ز س اللتزا  كق الّنضال  الوطناة رلت ل )الهراااعو  ا   حق(  ال الأ"ناء ال ورح الجزائريةي خا ة 
 01كقلتطش  حق   س القاارح تفالا لس  ضايا األ ة ال رباة ي الا  موضحل الرسالة اليو د ثاا اإلهراااعو

ال ربّاةي  يلكر    اتتل إل  د ض الّي ل األ ر بّاة  اآلساوّية اليو  تطّاة مل الر ت يال لل ي 1000أكموبر 
اإلهراااعو كق الي الّرسالة أّل ويارح ةطراهتسة اازت لزًءا  س هرزا ج ر تملي  أّل ر تمل الي اازت زاجحًةً ي 

 ركت  شالر ي  اازت تتك الّير س  ي … اة خا   ألقى الّير س كق هاكةمال  ال راق  الحجاو
طت   نل هضر رح ا ش  حق أل كق رسالمل الي ال  اعو اإلهراا كق ختص ا ةتط ل  تأّ"ر ا باا تأّ"ًرا هتاًغا؛ 

 . 9ه رييح ةالباائرة  أل ي ط  ل   تر ي را  ت      شت يياا كق طراهتس  بر ةالامطا  
 

 للثورة الجزائرية الشعب الليبي . دعم 2.2
الجزائرية يفقي  س ه ل القضايا اليو لالجرا ال ماو هق اليلش ال ب   اللب  ي ل الش   التا و لت ورح     

الش   ال ر   الّتا و  س الةّبا  ل ليلش ك ا  الش   الجزائرب  ي السم طار ال رنس وي  اازت اال 
 وا  ل  طّ زًح  س  اة أّل لال مل هالش   الجزائرب اازت لرا خاو اة  ط زح أيضا؛  الي الخاو ّاة 

يفمال ش الّش بال ال رباال  10لت ورح الجزائريةهق اليو تريت  تو و  وح ازيفاع الش   الّتا و  ا مضازل 
الّتا و  الجزائرب اال لو  ال اوري   ي توّطي الا المال ش خاّ ة د ي الهجطة األ ر باة السم طارية ل   

وتات الا كطا اي 11البتييسي  اناك أ يا  ك   ح   ل فياا الّش بال  و ً ا  ا ًيا  ّي ال يّ  األلن و
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اركة الجزائري ل إخواَناش الّتابا ل كق اليفاع لس لاباا  ّي الغز  اإلياالقي فرغش أّل د ي  شخا ة المال ش 
الجزائري ل  س تتباة زياء الف الجزائر كق الي ال ت ح اازت ترت السم طار ال رنس و ي إّل أّل ذلك لش يطني 

 . 12ا ل خا وا   ارك  ارية إل  لاز  إخواناش الّتاب  الجرات  ماّول ل لن يح لاباا ي
الش   التا و تلطل لت ورح يفالمو  لقي المو  التاباول تلش الجزائري ل للجرات التا و تينا لهي  س تأتيمل    

سارع كبار  الاال الش   راة هالجزائرية  البا  طناا  أيضا تيس لتال ت اي اقاقل الش   الجزائرب ي 
ابا ل أ  ال  رطوت لبي الةال   بحقي  لمار زا ل ي كبار ا نا ت ل الت ةالجزائريالتا و ال   تلش ال ورح 

 رطوت هس طااريلطر طولبةيا طايح الحاجقي س ي الشريل يوسل الغزا  ي يوسل ستاطال  اتب 
ي  كلا إهراااش الراتب ا شريق ي ب ض  لروت اؤلء أضحت القضاة الجزائرية  13 أ طي راسش هاك  

القضاة الو ايح اليو   يت الش   التا و هن  أطاافل ت اازلش   التا و يه  ليى االامطا  ال ل 
القضاة   ول   ناطقل  تااراتل الةااساة  لش ي مطي ل    ضاة  بترا  لد ياا كطا المطي  تو ي 

 لني اا  ا ل د ض التابا ل تنويس لجنة  ةاااليح ال  ااا  ال تةااناا  ل   غرار ةلجنة  يى الجزائرية ي
دشّيح  الُمو ت لطاًل يرات  نل إ  اف الّمضا س فضت ف رح انشاء الي اللجنة ئرّيةةي ر زارح الاّ اورح الجزا

 ي الّش   الجزائربي  أّل الا األ ر  س اأزل أل يري  البتبتة كق الجروت ال ظاطة ا بل لة كق سبا  
 .14زارح الجزائر

 دور املشيرقي في تأسيس لجنة مساعدة الثورة الجزائرية   .2.2
ططّ   ه نل ازيلع ال ورح الجزائرية ارع د ض ألاال الش   الّتا و هطناقة طراهتس كق اّتاالت سرية      

ي  ّا لتطوا  نل أّل ال ورح الجزائرية كق  الة  اّسة إل   ةاليات 15ال ورح الجزائرية هتاباا أ طي هس هّتة
ي اال  16ة  يقي وناا إل   ط  ق ال ورح اناك  اتّية ي ارع اؤلء ي ط ول األ وال  المو لات كق سرّية تاّ  

 و ق الي ال ت ح تلطا لت ورح الجزائرية   ة الش   التات را كب  ا كا ش  حق  س ه ل التابا ل الليس اال 
ي يلكر ا ش  حق أّل ا ةاليات كق الي ال ت ح اازت تمّش كق  طتي  17ل   تلش ك ا  الش   الجزائرب 

اة اازت  مرّطةة لمقييش ا ةاليات لت ورح الجزائرية ي إّل أّناا لش تمررك دشن  فرغش أّل الجطاا   الش ب
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 ي 18 و  را هارا ةلس  رةوسي  ذلك خوفا  س  و ل الّةتاات الرسطّاة اليو لش ت تس كق ذلك الو ت 
 كق حنو اتال هيأت  الخار ي الّياخ  كق ترّققرا هيأت اليو  الزماارات الجزائرية ال ورح أخبار تزايي   ي

  س الا ي  طتاا كق  ةمطّرح اازت ال ربّاة األزظطة فإّل  ذلك   ي ال رنس وي السم طار سااسة تييس ال الش

 اتلاذ إل  الّةتاات لجّر   ك االً  اال الجزائرب  القضاة  ةازيح الش  و الحطاس فإّل  أخرى  لرة   س لرة

 .19الّاطت  س  الخر    ريحي  و ل
الحطاس يولل ذلك ال ورح الجزائرية ي اال ل هّي  س لط  ات  ةايرح تاور ال  ا و  ليفي الش   الت      

إل  الاري  الّصحاحي  كق الا اإلطار ترركت د ض ال نا ر الوطناة لت ت ازتباي الرأب ال ا  الوطنو 
ا هطا ي رب كق الجزائر  س أ يا    ا يم رض لل الّش   الجزائربي  ا  لرباًّ رح ا ش  حق اازت  بات  ي  رتاًّ

همررير اتطة كق لرييح طراهتس الغرو َتُرةُّ الّش   الّتا و ل    االبة الحنو ة التاباة هالّةطا  لل تلش 
الش   الجزائربيغ   أل الي النتطة ُ ن ت  س الّنشر  س طرف الّةتاات الّتاباة ي  ي ذلك اسمطّرت 

هر ا لس كا اة تقييش ا ةاليات لتّ ورح  الّتقاءات الّةّرّية ه ل د ض الوطنّا ل الليس سب  ذكراش
الجزائرّية ي  اّترش اال ُيلّكّر د ضرش د ًضا لس ت ر الّش   الجزائرب كق الجرات الّتا و  ّي الغز  

 ي  ذلك  س أل   شي الّمأياي الش  و لّتلاذ  و ل  ريح تلطا ل  ا  الش   الجزائرب.20اإلياالق
إّل رفض الّصحل نشر أّب  يية  ول القضّاة الجزائرّيةي لش ين   س لزيطة ال ّتة األ ل  اليو  ارلت      

 اب  11  ي  تول لاي ال ار ا واف  لاو    كق تقييش ا ةاليات لتاّ ورح الجزائرّية سّراي  كق الا اإلطار
تاات الّرسطاة هولوو المرّرك لنارح الّة   ي   س أل  ل ت ازتباي الّرأب ال ا   ترة س الجطاا   1000

ي  كااازت الي النتطة 21الّ اورح الجزائرّيةي لا ت الحااا  الراتب ا ش  حق تررير اتطة ترت لنااوال ةالا ال اية
النتطات ه ل   س ألاا  القضّاة الجزائرّيااةي زّبل  س خاللاراا إل    ازاح الّش   الجزائربي  رغش  لوت الي

. بناًء ل   رأب ا ش  حقي 22إّل اازت هط اهة إاارح هيء تأيااي الّ اورح الجزائرّية كق ال تسيياتيإلالزات ا  ا
ي  كق تتك ال ت حالةرية للحنو ة التاباة وا ل ا "ارح  ضّاة الجزائر ي وت إل  إلإل  الا األستوو  ئلفإّل لجو 



 0802جوان  – 80:العـــدد                                                للعلوم االجتماعية واإلنسانيةمجلة االبراهيمي 

 حممد ودوع  د.                        الثورة اجلزائرية يف االسطوغرافيا الليبية:كتاب" قصيت مع ثورة املليون شهيد" أمنوذجا

 

 

  
 تصدر عن كلية  العلوم االجتماعية واإلنسانية  جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج

            

 2772-2952االلكتروني: الترقيم الدولي                                                         ISSN: 2602-702X  الرقم الدولي املعياري 

2107االيداع القانوني :ديسمبر   

 
 

231 

 س خالل حق   ا ش ا ل لللك لجزائرّيةي  لش ُيال ظ أّب ش وء يرّيت  و  ا  اضحا لرا  س الّ اورح اهراة 
 .23كةر ذلك الت ّتت  الخوف  س  ب  الجطاا   الي النتطة 

ا ليلش         يبي  أّل الي النتطة اال لرا أ"را إي اهاا كق ترريك األلضاء األ ائ  الليس اازوا ينشااااول سرًّ
ةي 

ّ
ورح الجزائرياا

ّ
  الّةتااااات الّتاباة تطا ًاي  اال "طار ذلك المرّرك أل الّت ّتت  الحلر  س رّت ف هراة وال ال اا

لجنة تش هطولبل تأس س ي 1000 اب  11كق يو   تّش لقي أّ ل المطاع كق ه ت الحا  الراتب ا ش  حق
ليًتا  س التابا ل ا مرّطة ل ليلش ال ورح الجزائرية  هاش س ي ل ق  ت ّط    ةاليح ال ورح الجزائرية

توا       غ  اشي هو باة هللا لبي ا و  كي لطا  الاااري هس  رطي طتوبةي لطر ي الشريلي ا ش  حق
توسي د ي ال    ي ذلك زق  ّنشاط الّلجنة ال   نال اخر  ال ط   اسمطّرت اللمطالات كق ه ت  ا ش  حق ي 

إل   الة ال ورح  نشاطرا ي "ّش ازب قت لجنة فرلّاة  الّاةي  اال اإلسراع كق اإللالل لس الي الّلجنة يرلي
ي  ي تّش تةطاة الي الّلجنة ها ةلجنة لطي الموّ لات لج ش   24الجزائرية إل   ةاليات  الّاة   اّتية

ي  ارلت د ي ذلك كق لطي المو لات   القاا  اليلاية لت ورح الجزائريةي  س خالل 25الّمررير الجزائربة
إياالت  س فئات  الّاة  لمت ة القاشي تنظاش ت ط ات ا بّاة    ارض   را رات ؛ هراة تّش طبي 

 انشأ  ني ق  الق خاص هالمو لاتي  ل ل ا انل ال ا   ا ش  حقي يةاليي ألضاء آخر ل  هاش لطا  
ا و  كي الراتب انشسي س ي ل ق الشريلي أّ ا أ طي راسش هاك  ي فقي تّش ت ا نل كرئ س   م  لطي 

اح األ ل  لزب اق  االت ف رح  شر ع لط   طنو  اازت الي ي  ا لا اازت الي الّلجنة الّنو 26المو لات
الجطالة األ ل   نات   شر ع زضالق  ا  هل الش   الّتا و تلطا لت ورح الجزائرية  اسمطّر ذلك ال ط  إل  

 غاية اسمقالل الجزائر.
زائربة ل ّس الا لقي سّطات الي الّلجنة كق أّ ل األ ر هاسش ةلجنة لطي المو لات لج ش المررير الج      

فاطا د ي   األ طر الجزائربة  لالرال»اسش الّلجنة تنشي ترت د ي ذلك   برتفأالسش لش يي  طوياًلي 
ي  ا لا لش يطض   ت طوي   س تأس س الي الّلجنة 27هاسش ةلجنة زارح ال ورح الجزائريةةا بح ترط  

طي المو لات  ةاليح الجزائرة  لش يب   يى أسرع ا ماولول إليااي   طتت الرائة الجيييح اسش ةلجنة ل
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 س ألضاء الّلجنة األ ل  إّل القتا ي ف رى ت زيز الّلجنة هألضاء ليتي   س هاهاش:  رطوت لبي الةال  
اي  رطوت هس طااري لطر طولبةي ا طايح الحاجقي إ افة إل    بحق رئ ًةاي  لمار زا ل  ةؤ ًل إتاريًّ

 .28 حقي يوسل ستاطال  اتب  أ طي راسش هاك  س ي الشريل يوسل الغزا  ي ا ش 
الّلجنة ل   ز س ا نهج  أظررت ز س ال  الاةي  أ بح األلضاء أسرح  ا يح  ت اهاة الي قي سارت ل      

الّلجنةي الي األايافي  اال ّلمأس س ة  م  لباة المررير الوطنوة هاةطراهتسة تفً ا إ افًاا ألنشاة 
ألضائل ا منّوز ل  س أ طي هوتح كرئ س لتط م    رطي الاالح الّايي  خاّ ة  ي  اوّية  نشاط 

 كق الي األ"ناءي  ي29ا ةؤ ل األّ ل لس ة  م  اإللال ة لت ورح الجزائرية هاةلابااةي إ افًة إل  دش   القاض و
 اوا تقّي  ا ش  حق إل  الّلجنة هات  إل ائل  س  ةئولامل ل   أ ازة الاني ق  ا ت   ل   ألضاائاا

ّ
ا أل ي اتا

 ني ًباا  س   م  ةلاباة المررياار الوطناا ة هاةطراهتسة لالت لي  ذلك  يى ي ااول الجزائريول كق  تة 
 باارح هرقو رش ت ل  اساة  ل تيه    توس ت لجنة ا نا رح كق لطترا  اّنتت لجاًزا فرلّاة كق اّ   رية 

 .30اخ  لإلاراف   را بة س   ال ط   ا إل  الي س ةطراهتسةي   ا تت الّلجنة تنّقالتاا  ر التا
ال ازل  ا   نشاطل يلجنة تلش ال ورح الجزائرية  س  نا  ال  ل ال ا  ل رغش اسمقالة ا ش  حق  س     

فياا  اال  ا را كق لطاي أنشاتاا سواء اإللال اة أ  لطي المو لات أ  كق لواز  أخرى ي ف   الجاز  
كق الم ريل هالقضاة الجزائرية سواء تاخ  لاباا أ  خارلرا ي  اال لهنمل باا ة اإللال   ل   ت را كب  ا 

ي كطا اال ا ش  حق  ا را كق 31ت را كق تلش القضاة الجزائرية ي سواء لو    رات الجرائي أ  اإلذالة
لساطا خالل لطاي  وا ل اليلش اليو اال يقو  باا الش   التا و كق إطار اللجنة ُزارًح لت ورح الجزائريةي 

يلش لتقضاة الجزائرية خالل ال س  ظاار زيي  ااال ي رف هاةأسبوع  الجزائر يهراة اال الش   التا و ي
الي األيا  ي  ذلك هملااص أسبوع أ  "ال"ة أّيا  ل   األ اّ  لجطي الّمو لات  كلا فرض  ريبة ةيو  

ئح الّش   الّتا و تشارك كق لطتاة لطي اازت اّ  اراكطا ي 32الجزائرة ل   لطاي ا  ا الت  ا يفولات
المو لات هارق  لمت ة ي كق الو ت اللب اازت األطراف ا نّت ة ه طي المو لات كق  ظااراا ا اّتّيةي فإّل 
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 ظاار ا ةاليات األتهاة اازت  اس ًة كق الا املجالي  ذلك كق اإلذالة  الّصحل  ا ؤّسةات ال تطّاةي 
 .33ة  ضّاة الجطايفمابح القضّاة الجزائريّ 

 . دعم املشيرقي للقضية الجزائرية داخل ليبيا :1.2
كق البياية لس تلطرا لت ورح الجزائرية ي اازت ل تزال سرّيًة كق  وا  را لش ت تس لّتابّاة حنو ة اهطا أّل ال     

فياا  هر ّاات ي د لالحنو ة  الو  ال الّتاب  وفقي خّص ا شرحق ا تَك التا و إتريس األّ ل  كلا رئ س 
 س بي  ال الريف ي ةاليتاش ي   التا و تك   ةتن را الةااسة ال رنةاة  ي الّش   الجزائرب طالبا ا

الي الّرسالة اال  ّة ا تك ل   اّتلاذ  و ل  ريح ُت اي ال ورح الجزائريةي  ل ت ازتباال زرو  شالر 
ر ة  تول ا ةؤ ل ل الجزائري ل هاةطراهتسةي اال ا ش  حق ينتاز ف ال لاز  ذلك الجطاا   ا ُمأّججةي

ي  فضال لس ذلك فال ا ش  حق لش يموال كق 34فانظش لرش اللمطالات هوسائ  اللال  الّتاباة  األلنباة
تسخ    ال      س أ الكل    الل خي ة لتقضاة الجزائرية ي  الا  ايؤكيي  رطي الاالح الايي  اللب 

فمح أهواو فنات ل للجزائري ل ت ل هراة ال ورح الجزائرية "ورح لاباة ييلكر أل ا ش  حق اال ي مو  
ي ه      هل ال ر ال   ي راس ه مل لتبنك  قاه  ال وال اليو اال  ط تو ال ورح الجزائرية هتاباا كق 35 قاه 

 . 36 الة الياا اازت ال ورح كق  الة الياا
ت اي ال ورح الجزائرية؛ فقي اازت لتطش  حق لال ة  ي  زنمق  اآلل إل   و ل آخر أكثَ  ُلرأًح  شجالةً      

أ ي األ ازا ل املخمّا ل كق ت ارح األسلحة ُييع  س ززري  بطا أّل ال ورح الجزائرية اازت كق  الة  اّسة إل  
إل اال  لختا ة ل ر س وي  طت   نا يلو  أ ي  ةئولق ال ورح الجزائريةال  ا ش  حق األسلحةي فقي تقّي  

ا لت ط   ةم ال ورح الجزائرية هأ ص ى  ّي  ط سي فرّت لتال ا ش  حق هأّل ذلك ارف يطنح  ل  الحة  يًّ
يرفضي   ّا لّق  لتال ل ر س هأّل ا ةألة فياا خاورح ل    ااتلي ف اء الجواو  س ا ش  حق  ؤّكًيا ل   

إخوان ةي لنيئل طت   نل ل ر س  اسم ياتي لنّ  ذلك  ائاًل: ة اذا يغّ    وت  د ي  وت  تاول اراي  س
أل ي م    ّاًة يؤّكي فياا هراءح ال ورح الجزائرية  س ت لي  لش يت ّتت ا ش  حق كق تن ال ذلكي  اة كم  
رسالة إل  أاتل  لائتمل ت ل أل ُي تطرش ها رّطة اليو او  ائٌش لتيااي "ّش ترك الي الّرسالة ليى أ ي 
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را إل  أاتل إّل د ي أل يةطي هلو  استشراتي. إّل ال بارات  األفنار الوارتح أ ي ائل طالًبا  نل أل ل يةّتط
كق الرسالة ليلا   اضح ل    يق  طنّاة ا ش  حق ف   الي الرسالةي    ي أل طت   س ّللّا أل يمقّبتل  ي 

 تمل الي ا ّرح و رح الّشرياءي أخو  أاتل أّزل ل س كق ر تة ساا ّاة لاتّيةي كطا المات أل ي   ي  ل ّس ر 
اازت أهيّيًة تاريلّاًةي اخماراا لن ةلي ة او ارف لاا ا س ات إلال  طتبمل  نل هرغبةي  ذلك إ راًرا ل   
الستشراتة.     ي كماهة الي الو ّاة ألاتلي  تو ئة ال ورح الجزائرية  س ت لي غاتر طراهتس زرو أ ازاا 

الجزائريةي فقي از  رت الةّاارح اليو اازت تقّتل  ي األ ان    اازت ا رّطة   بة هقير تاّور  اتح ال ورح
 .37س ززري  يلكر ا ش  حق أّل الز  ار اال د ي زز لل هلحظات فنج ؛ أّ ا س ززري فقي هت ت أ ي رلتال

 إلز ا  نشاطرا اازت الّلجنة ترّكز ل   الجاز  اللال   هراة اازت تات   هاا تلااص  اص      
كق اإلذالة  اتقي   ااباا ة الا الجاز   اازت اهنة ا ش  حق  قي ك»الجزائر سبوع للحيية لس ةأ

لت ورح الجزائرية ي كطا اال ا ش  حق  ا را هاتاالتل هال رق ال انّاة  الّريا ّاة ت ري ا  تلاية التاباة 
 ت رات ريا ّاة ل   أل ت وت  ياخا  تتك الح الت  الّي رات لاالح الّ اورح الجزائرّية.  انا  إل ااء   الت

ت ورح تخترا لتخ  كر ية لات نش   إل  أل فري  لباة المررير الوطنو اال  ي وار لاباا  ألرى لقاءات 
شت كق ذانل لس قازم يلكر األسماذ  رطي الاالح الّاّيي  أّل أّ ل  ورحكق الا الجاز  ي  38الجزائرية

الّمضا س الّتا و  ي الّ ورح الجزائرّية هق  ورح الجطاا   الّش باة  هق تةمقب  فري  لباة الّمررير ل رح 
فقي   ل ذلك ا شري هقولل هأّزل ة ا إل تخ  ي 1001القي  كق  ت   ةطراهتس الغروة كق ارر لاز   

ئرزا يا هالت الُجيتة  ّيى ااماّزت الجطاا  ي  ازاتقت ت ا  ال ريُ  ا ت َ    هيأ ُينشي الّنشاي الوطنو ةلزا
 .39هالرمافي أّ ا أ"ناء ا قاهتةي فإّل الجطاا   اازت ُتطّ ي الجزائر  "ورَتااي  نا رًح لت ري  الجزائرب 

لق الراتب ا ش  حق  ي ال ورح الجزائرية تبقى  ورح هاولاة اا ة كق تاريلل الباولّاة  النضا  ة  حإّل      
ال ر  ي ذلك أّل القضّاة الجزائرية اازت  ي أخلت  نل ال     لرًيا    ًما  يى  ارت هق اّطل األّ ل 

للك فقي اال  رّ  ا ت ا  لي 40ت ورح الجزائريةخي ة ل األخ  ي  لش يت ّتت كق   ي اّ  إ نازاتل ا اّتّية الي 
ب ض  ةؤ لق ال ورح تؤرخ ل ال اتل هتياا  اليو ل ّ  الّرسائ  اليو اّطت نا ل   يكب   ليى  اتح الي أخ  ح 
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ؤّكي  يى الّي ر اللب  ّي ل ا ش  حق لت ورح الجزائرية؛ فرناك رسالة اال  ي د ثاا لل ال قاي تالجزائرية 
ي يش ري ل   الّي ر اللب  ا  هل الّش   الّتا و إل  لاز  إخواناش 1001أ لطرال اال  ي أرسترا لل كق سنة 

اناك لّيح رسائ  تقّاي اراتات  ّاة ل   الّي ر اللب  ا  هلي  ي الرسالة إل  لاز  الي 41الجزائري ل
ي  كلا  س أ طي هس هّتة  اة 42خاّ ة تتك الرسائ  الراّ ة اليو اازت  راًرا تأتال  س الشاخ اإلهراااعو

ي 43ة القضّاة الجزائريةيلكر كق إ يى رسائتل هأّزل ل يط س أهًيا أل ينس ى الّي ر اللب  ا  هل ا ش  حق لخي 
 كلا الرسائ  اليو اازت تأتال  س  رّطي الاالح الاّيي  اللب   ة كق لاباا  والق خطس سنوات 

 اة  س د ض  ةؤ لق  تاراتا. فرلي الرسائ  هق 44كطةؤ ل أّ ل لس الجاز  اإللال   لت ورح الجزائرية
 ا شرحق ل  ا  الش   الجزائرب. ال ورح الجزائرية ل   الي ر ال ب   اللب  ي ل الحا  الراتب

 : ةواإلسالمي ةالعربيالبلدان . دعم املشيرقي للقضية الجزائرية على املستوى  1
 ضاة لرباة كق ا قا  األ ل يلللك فازل لش يموال كق هالنةبة لتطش  حق القضاة الجزائرية  تلقي ااز      

كق تررير لشرات  اخل اإلسال اة ي كق الا الجاز  تلطرا  اليفاع لهاا كق  لمتل البتيال ال رباة 
هر ّاة إل   11 والق  1000 اب 0الّرسائ   الو  ّاات كق اّت ااات  لمت ة  إل  لرات  م ّيتحي فقي أهرق كق 

هر ّاة إل   00رؤساء   توك الّي ل ال ربّاةي  كلا ا نّظطات الّةااسّاة  ا يزّاةي    ي ذلك ه ال"ة أّيا ي أهرق 
  س ه ل تتك الو  ّااتي زلكر  ياآلساوّية  أ رينا  ات ليييح  س ال الش  س الّي ل ال ربّاة  األ ر بّاة لر

تتك اليو  ّلررا إل  الّرئ س لطال لبي الّنا ري  إذالة ة وت ال روةي  ةالجا  ة ال رباةةي  كلا 
ربّاة إل  ت ا و  ر تة ال ال ؛  انا ةا ؤتطر اإلسال  ةي  اازت  اغ الو  ّاات تيلو  توك  رؤساء الّي ل ال 

زرى  س ا ُ اي أل نش   إل   ا لاء كق د ضرا ي  ي ا   د ي ذلك ا ش  حق نشاطل  اازت الّرسائ  
 الو  ّاات أاّش  ساتة يّتب را كق الي ا ر تة؛ فقي أهرق إل  رؤساء لّيح ت ل اا غرو  تونس  الرني 

 قات ة ركة لي  الزرااوي  انا نش   إل  الّرسالة اليو  ّلررا إل  ذلك هطناسبة ان  أزي ز ةااي   باكةمال  
ي  اليو ذكري فياا هطات  تل رح  الحرو السم طارية 1000لوال  19ا تك الحة ل الرااعو  تك األرتلي كق 

ي 45ةهالش   الجزائرب ي  زاايي هاسش الّييس  اإلنةازاة  الّضط   اإلنةان   األخّوحي تلش ال ورح الجزائري
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 وا ل د ض ا ةؤ ل ل ال رو  س ال ورح الجزائرية؛ ف   لقاء لط ل هالّة    النوييو ال  ا ش  حق يش     
هتابااي  اال الحيية  ول ال ورح الجزائرية   وا ل الّي ل ال رباة  هااي  يلكر ا ش  حق أّل  و ل الّة    

ا  لتًاا  ا اًل اطو  ال ورح الجزائر  ية ي  ل س الا ا و ل يلكر لنا ا ش  حق  و ً ا النوييو اال  طناًّ
ان قي ة ؤتطر الّمضا س اآلفر آساوبةي  انا د ة ا ش  حق  1002آخر  ةؤ ل لر   آخر؛ ف   نااية سنة 

 رّت أزور الّةاتات فنال يإل  رئ س الووراء ا ارب آزلاكي أزور الّةاتاتي طالًبا  نل تلش ال ورح الجزائرية
 اال ُصحبة  ناًء ل   اراتح أ ي الّة راء ال رو الليس اازوا  ي  ضر ا ا ؤتطرا ش  حق ه ة  

هر اة ا ش  حق إل  الّةاتاتي  بطا أّل الو  اة لش ت س ترط  أّب لق   س  تت    ا الّةاتاتي فإّزل يلكر أّل 
األلقاو اليو اال ي شقرا  اليو اسمريثاا الّةاتات لن ةلي اتق  ةالباااة  ة ا   ال لا ةةي لللك 
غض   بر  الرسالة كق ييي  ألقااا كق سّتة ا ُرطالت ت ل أل يرا ل الرت اع إل   ةموى  ضطوناا  ل 

 .46ةموى القضّاة الجزائرّية  الّش   اللب يوالل املجاور  
اال  س اواح الّت  ال  الّة ري فإزل اال يموق لتاو  اللب يمطّ س اللب ا ش  حق  ال لاز  ذلك فال      

فال  س ويارح لشرات الي ل فقي وار ااّفة ت ل اطال إفريقاا  لّ  أ اار أ ر با  أ اار الشرق األ ص ىي 
لزيرح ةاوزولولوة  ةاا ابةي الا ل  إزي ز ةاايكطا وار الوليات ا ّمريح األ ري ّاةي خالل  هطا كق ذلك

الي الّر التي اسمغّ  ا شرحق ال رص خي ة لتقضّاة الجزائرية ؛ فنال تائًطا يرط    ازاح  آل  الش   
كق ويارتل او كا ّاة إهالغ  الجزائرب كق  ط  ي أينطا ارتر ؛ فنّ   يينة واراا إّل  اال أاّش ش وء  لّاي

 وت القضّاة الجزائرّيةي فنال  ا إل يرّ  كق هتيح أ  ييخ   يينًة إّل  يقو  هاليلاية لاالح ال ورح 
 . 47الجزائرية

 خاتمة:
 حق  إل كماو  ايو  ي "ورح ا تاول اراي اللب تركل لنا ا نا   ال ر   ال ب   الراتب إهراااش ا ش

ي  س لنا أاطاة ال ورح الجزائرية كق اللاكرح ا غارباة ا  ا رح يكطا يو و لنا ال كماهة تاريخ ال ورح 
الجزائرية لتمو ل ل    ةؤ لاة البا   ل  ا ؤرخ ل الجزائري ل فقي يه  هق  ةؤ لاة يمقاسطرا ا غاربة 
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ا غرو ال ر   ي فال ورح الجزائرية لش ت س  لطاي  ا تط تل الي ال ورح  س ر زية تاريلاة كق تاريخ  ناقة
"ورح الش   الجزائرب فرة  ه  اازت "ورح  غارباة  سنواتاا اازت سنوات  غارباة كق  باتئاا  أايافرا 
 است اتا اتاا   يى كق أهااتاا  يو ااتاا ي لللك فإل كماهة تاريخ ال ورح الجزائرب  لال اتاا هطراارا ا غار   

ر رح   رفاة يلساطا كق الو ت الرااس اللب هاتت اللاكرح الجطالاة لش وو ا غرو أ ح  أكث   س  
ال ر   تشنو  س المنا ل املجزأ لماريخ ا ناقة   اللب أتى إل  خت   تنويس ذاكرح   زأح أزم ت لنا هي راا 

يو أ اهت اللاكرح ازقةا ا  تشتما  تطز ا  تاات ا   ز لال ات هتيال ا غرو ال ر   ي ا  الي اإل راض ال
الجطالاة ا غارباة ل يط س أل ت الج إل هإلاتح النظر كق كماهة تاريخ ا ناقة هطنهج    ي ب د ايا لس ا  

 . ظاار المطزي   التشتت
 

 هوامــــــش:ال  

 
 .09ي ص  0999الراتب اهراااش ا ش  حق ي  ايو  ي "ورح ا تاول اراي . نشورات  وارح املجااييس  - (1)

 101ص  ي 0990اليلش التا و لت ورح الجزائرية . نشورات الريا  ل ي الجزائر ت ع  رطي ي  -( 2)

 .19ي ص. 10/91/1000ةلاباا   ال ورح الجزائريةةي لرييح ا ةاء ليت رطي لاالح الايي  يازظر   -( 3)

 101ز ةل ص -( 4)

 هاراهتس 12/19/1000 وار  ي الراتب إهراااش ا شريق  كق يو   -( 5)

الراتب إهراااش  ا شريق  .الااهال هتي السحر  الجطال . قما ات  س  لكرات  شاايات لابيو كق ر تة ساا اة  ول  -( 6)
  1000ال الش .ا ات ة الحنو اة ي طراهتس 

 . 100الراتب ا ش  يق  ي ص  -( 7)

  وار ساه   ي ا ش  حق. - 8)

  22.ص ي  رلي ساه  اهراااش الراتب ا شريق  .  ايو  ي "ورح  -( 9)

 .11ص  رلي ساه  يالراتب اهراااش ا شريق  ي  ايو  ي "ورح ا تاول اراي ي -( 10)

 10 ت ع  رطي ي  رلي ساه  يص  - (11)
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 00ز ةل ي ص  - (12

 .019-00-00ي  "ائ  ر ش 1000 تال .طراهتس ي (خا ةالراتب ا ش  حق  )  مبة  - (13)

 .1000ي  تل 00ي  "اقة ر ش ز ةل  – (14)

 هالجزائر 90/1000/ 10 الرب   ل كق أ طي  رةاس  وار  - (15)

 ساه .  ل ي  رلي ا ش  يق ي  وار  -( 16)

 00 "ائ  اللجنة هيار املح وظات هاراهتس ترت ر ش   يتار املح وظات هاراهتس  – (17)

  110الراتب اهراااش ا شريق  . ايو  ي "ورح ا تاول اراي ي رلي ساه  ص  -( 18)

 .01يص . ز ةل  -( 19)

 100ي  رلي ساه  يص   رطي  ت ع  – (20)

  وار  ي الراتب اهراااش ا شريق  ي  رلي ساه   -( 21)

 .0. ص. 11/90/1000لرييح طراهتس الغرو. ليت  - (22)

 س خالل (ة 1000-1001 اب    تالة الحةنا بيةت ر الّش   الّتا و هطناقة طراهتس كق  ةازيح الّ ورح الجزائرية ) -( 23)
  "ائ  أ ي ألضاء لجنة تلش ال ورح الجزائرية هاراهتسي تراسة غ    نشورح.

 .100. أيضا  ايو  ي "ورح ا تاول اراي ي ص1000ي  تل 00ي  "اقة ر ش   مبة الراتب ا ش  حق  )خا ة(  - (24)

 .1000ل ي  ت00 "ائ  اللجنة هيار املح وظات هاراهتس ترت ر ش .تار املح وظات هاراهتس -( 25)

 .1000ي  تل 01 "ائ  ا شريق  الخا ة ي  "اقة ر ش ي  مبة الراتب ا ش  حق  )خا ة(  - (26)

 .11/19/1000 واف  ل  00 "ائ  اللجنة ترت ر ش    تار املح وظات هاراهتس . -( 27)

 .019-00-00ي  "ائ  ر ش 1000ي  تال   مبة الراتب ا ش  حق  )خا ة(  - (28)

 (ي19/0/1000كق ) هالجزائر  السماذ  رطي الاالح الاّيي  وار  ي  - (29)

 .11/19/1000 واف  ل  00 "ائ  اللجنة ترت ر ش   تار املح وظات هاراهتس  - (30)
 نش   انا إل  الي ر باابة هنت الراتب ا ش   حق اللب  .0ي  "اقة ر ش 1001ي  تل   مبة الراتب ا ش  حق  )خا ة(  - (31)

 .كماهاتاا كق الصحل   اإلذالةل بمل  س خالل 

رسالة إل  رئ س الووراء  وير الخارلاة تار املح وظات 12/1/1009ي  "اقة  ؤرخة كق تار املح وظات هاراهتس  -( 32)
 .12/1/1009هاراهتس  "اقة ترت ر ش   
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ل ق ا ارات  اات   أتي  لا و اال كق الخطة نات القرل ا اض و لضوا كق الو  ال التا و كم  ال ييي  س   اا ى - 33)

 .2ص.  19/91/1002ليت ) لاباة( لرييح  الرائي ايضا ا قالت ل   الصحل التاباة  ول ال ورح الجزائرية .ازظر 

 .1ي  "اقة 1000 تل   مبة الراتب ا ش  حق  )خا ة( . -( 34)

 .ساه ي  رلي  رطي الاالح الايي ي  وار  -( 35)

 .111ص  رلي ساه  يالراتب اهراااش ا ش  حقي  ايو  ي "ورح ا تاول اراي . -( 36)

 .110.ص  ز ةل - (37)

 .100 ت ع  رطي . رلي ساه  .ص  - (38)

 .19ي ص.  رلي ساه   رطي الاالح الايي ي  ةلاباا   ال ورح الجزائريةةي  -( 39)

 .ساه ي  رلي  وار  ي ا ش  يق  -( 40)

 .10ي  "اقة 1001ي  تل   مبة الراتب ا ش  حق  )خا ة(  -( 41)

 .ي   هق رسالة  س الشاخ اإلهراااعو لل19ي  "اقة ر ش 1000ا ش  حقي  تل  -( 42)

 .09ي  "اقة ر ش 1009ي  تل ز ةل  – (43)

رسالة  س البش   القاض وي أ ي  طّ  ق ال ورح  19  ل    1009ي ازظر أيًضا  تل 00ي  "اقة 1009ي  تل ز ةل  -( 44)
 1009زوفطو   0الجزائرية إل  ا ش  حق  ؤّرخة كق 

 . 100-109صي-ص رلي ساه  يالراتب اهراااش ا ش  حقي  ايو  ي "ورح ا تاول اراي . - (45)

 .110ص  ز ةل .– (46)

 110ي ص  رلي ساه   هتي السحر  الجطال ي الراتب اهراااش ا شريق  . الابال -( 47)
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اترنت نموذجدور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في إرساء اليقظة اإلستراتيجية، شبكة االن   

The role of information and communication technology in establishing strategic 

vigilance, the Internet as a model  

fatma.ghai@univ-، مخبر علم االجتماع االقتصادي والحركات االجتماعية، 2جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة ،فاطمة غاي .1

constantine2.dz  ( ،فاطمة غايfatma ghai) 
  50/2521/ 05  نشرتاريخ ال                                             50/2521/ 52تاريخ القبول                    50/2521/ 22تستما:  تاريخ اال 

 ملخص: 
التي غير من عملية  نتيجة التطورات التي تشهدها مختلف املؤتسسات خاصة التطور في الوتسائل التكنولوجية،

الحصول على املعلومات واملعرفة بطرق ومواصفات علمية وموضوعية، وأصبحت املعلومات موردا اتستراتيجيا مهما داخل 
املؤتسسات، لذا تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز دور ومساهمة الوتسائل التكنولوجية الحديثة خاصة شبكة االنترنت في 

تستراتيجية، حيث تم اتستخدا: املنهج الوصفي التحليلي للتوصل إلى نتائج أهمها  مساهمة شبكة تفعيل وإرتساء اليقظة ال 
االنترنت اليجابية في تفعيل اليقظة التستراتيجية، ومن ثمة املساعدة في اتخاذ القرار، كما أنه يجب على كل املؤتسسات 

 بمختلف قطاعاتها االعتماد عليها.

 .العما: واالتصال، شبكة االنترنت، اليقظة التستراتيجية، املؤتسسة تكنولوجيا الكلمات املفتاحية:

Abstract:  
As a result of the developments witnessed by the various institutions, especially the development in technological means, 

which changed the process of obtaining information and knowledge in scientific and objective methods and specifications, and 

the information has become an important strategic resource within the institutions, so this research paper aims to highlight the 

role and contribution of modern technological means, especially the Internet, in activating And the establishment of strategic 

vigilance, where the descriptive and analytical approach was used to reach the most important results: the positive contribution of 

the Internet in activating the strategic vigilance, and from there help in decision-making, and that all institutions in their various 

sectors must rely on them. 

Key words: information and communication technology, the Internet, strategic vigilance, the institution. 

mailto:fatma.ghai@univ-constantine2.dz
mailto:fatma.ghai@univ-constantine2.dz
mailto:fatma.ghai@univ-constantine2.dz
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ـــمقدم ـــ ـــ  ة: ــ

واملتناهية في مختلف املجاالت خاصة في املجال التكنولوجي التي شهدها  في ظل التطورات السريعة
العالم خمال العقود املاضية أصبح من الضروري ملختلف املؤتسسات الجزائرية االعتماد على نظا: اليقظة 
 التستراتيجية الذي يساهم في تحديد نظم معلوماتها للتعرف على محيطها الخارجي، وبما أن املؤتسسة تعتبر
عنصر أتساس ي وجوهري وديناميكي، ومركز التخاذ القرار، فإن جمع وانتقاء املعلومات بطريقة علمية 
وموضوعية هدف اتستراتيجي تسعى كل مؤتسسة لتحقيقه. فاليقظة التستراتيجية هي أتسلوب منظم في 

عرفة املفيدة الدارة التستراتيجية، تركز على تحسين تنافسيتها، بالجمع، ومعالجة املعلومات، ونشر امل
للتحكم في املحيط ) التهديدات والفرص(، هذا األتسلوب يساهم في اتخاذ القرارات عن طريق اتستعمال 
وتسائل معينة، أهمها شبكة االنترنت التي تعتبر من أهم الشبكات العاملية لجمع املعلومات، وتجميع 

ليقظة. من هذا املنطلق نطرح التساؤل املعرفة، كما تعتبر وتسيلة فعالة في نشر األخبار، وجمع معلومات ا
 ما هو دور شبكة االنترنت في إرساء اليقظة اإلستراتيجية؟التالي  

لإلجابة على هذا التساؤل، قمنا بتقسيم هذه الورقة البحثية إلى  أربعة أجزاء مختلفة، حيث يتناول 
أما الجزء الثاني فسيتم فيه إبراز عموميات حول شبكة االنترنت،  الجزء األول، الطار أملفاهيمي للدراتسة،

والجزء الثالث فسنتعرض فيه إلى أتساتسيات حول اليقظة التستراتيجية، أما الجزء الرابع فقد خصص 
 لإلبراز دور شبكة االنترنت في كيفية مساهمتها في زيادة تحسين وإرتساء اليقظة التستراتيجية. 

 ل أهداف الدراتسة فيما يليتتمث  أهداف الدراسة 

 التعرف على ماهية كل من شبكة االنترنت، واليقظة التستراتيجية. -

 الكشف عن أهمية وأهداف شبكة االنترنت. وتطور اتستخداماتها. -

 التعرف على أهمية اليقظة التستراتيجية وأنواعها -
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 اليقظة التستراتيجية. الكشف عن مساهمة شبكة االنترنت في زيادة تحسين وتفعيل -

  :أهمية الدراسة 

تنبع أهمية الدراتسة في إبراز دور الوتسائل التكنولوجية الحديثة لإلعما: واالتصال، خاصة شبكة 
االنترنت، في إرتساء اليقظة التستراتيجية، وبالتالي حاولنا معالجة هذا املوضوع من خمال تقسيمه إلى 

الدور الفعال الذي تقو: به الشبكات املعلوماتية في إرتساء يقظة أربعة أجزاء أتساتسية للتوصل إلى إبراز 
 إتستراتيجية ذات فعالية.

 أوال: اإلطار أملفاهيمي للدراسة

 تعريف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال -0

تكنولوجيا العما: واالتصال على أنها األنظمة واألدوات التي يتم اتستعمالها لتلقي وتخزين  تعرف
 وتحليل وتوصيل املعلومات بكل أشكالها وتطبيقاتها لكل جوانب حياتنا.

تكنولوجيا العما: واالتصال إلى جميع أنواع التكنولوجيا املستخدمة في تشغيل  نوال مغزلي"تعرف 
علومات في شكل إلكتروني وتشمل تكنولوجيا الحواتسيب اآللية ووتسائل االتصال وشبكات ونقل وتخزين امل

  ."1الربط وغيرها من املعدات التي تستخد: في انجاز النشاطات املختلفة
هذه التعاريف يتضح لنا أن تكنولوجيا العما: واالتصال تعبر عن تلك الوتسائل التقنية   فمن خمال

عارف والخبرات املتراكمة واملتاحة التي تضمن جمع ونقل ومعالجة وتخزين التي تتضمن جملة من امل
 املعلومات واتسترجاعها ونشرها وتسهيل تبادلها بين األجراء داخل املؤتسسة.

تكنولوجيا العما: واالتصال هي تلك  في ضوء ما تسبق تسنعتمد في دراتستنا هذه على التعريف التالي  
الوتسائل واألدوات التي ظهرت إلى الوجود، وإلى حياة املجتمعات النسانية نتيجة التطورات الحاصلة في 
الوتسائل التكنولوجية وهذا نتيجة زيادة حاجيات النسان ومتطلباته اليومية، فنحن نعيش في كل دقيقة 

 يادين.وكل ثانية مبتكرات جديدة في جل امل
 تعريف شبكة االنترنت -2
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االتسم الرمزي أو الحركي لألعمال اليومية، وهي املجال الذي "  بأنها محمد سمير أحمد االنترنت  يعرف
 "2يميز العصر الرقمي، واملجال األكثر كفاءة في انبثاق أعمال ونشاطات املؤتسسات املعاصرة

 inter"الكلمة ذات أصل إنجليزي تتكون من مقطعين هما  : شبكة االنترنت بأنفداء حامد  كما تعرف
وتعني الشبكة، وعند جمع الكلمتين فإن املعنى الكامل هو  netوتعني البينية أو االتصال، أما الثانية 

الشبكة املتصلة أو البينية، ومنه فشبكة االنترنت هي عبارة عن مجموعة من أجهزة الحاتسب اآللي مرتبطة 
 " 3يقة تمكن من تبادل املعلومات باتستخدا: التكنولوجيا الحديثةبعضها البعض بطر 

فقد قد: تعريفا لشبكة االنترنت متمثل في كونها "شبكة مكونة من آالف مصطفى يوسف الكافي  أما
الشبكات متصلة ببعضها البض حول العالم، وهي تتيح للمشاركة في املعلومات، ويطلق عليها شبكة 

النترنت بمجموعة كبيرة من أجهزة الحاتسب اآللي الضخمة كل متخصص في ، وتتصل شبكة ا4الشبكات
 "5مجال، ولكل مجال عنوان على الشبكة

من خمال هذه التعارف يتضح لنا أن شبكة االنترنت عبارة عن شبكة عاملية تربط عدد ال متناهي من  
تسمح هذه الشبكة الحواتسيب من مختلف بقاع العالم، وذلك وفق بروتوكوالت ) مراتسيم( من حيث 

باالتصال بين مجموعة هائلة من الحواتسيب وفق لغة مشتركة واحدة، تسمح بخلق نوع من التفاعل عن 
طريق تبادل املعلومات بسرعة عالية وبطريقة مرنة وال مركزية، حيث أنه يمكن ألي شخص الوصول إليه 

 من أي مكان، فهي غير مملوكة ألحد.
 تعريف اليقظة اإلستراتيجية -2

تعرف اليقظة التستراتيجية بأنها جمع املعلومات حول األحداث والعماقات في البيئة الخارجية " 
للمؤتسسة، واملعرفة التي من شأنها أن تساعد الدارة العليا في مهمتها املتمثلة في تخطيط مستقبل 

 املؤتسسة.
ملعلومة إتستراتيجية كما تعرف على أنها  عملية البحث عن املعلومة بصفة مستمرة تسواء كانت هذه ا

أو اجتماعية أو تسياتسية أو علمية أو تكنولوجية، أو خاصة بمحيط املؤتسسة، وكل ما يتواجد فيها من 
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متغيرات، وفرص وأخطار فهي تتمثل في جمع ومعالجة وتخزين املعلومات، وكل الشارات القوية 
 والضعيفة الصادرة عن املحيط الداخلي والخارجي.

بأنها تنظيم يسعى ملعرفة بيئة األعمال، واتستباق التغيرات، فهي تسيرورة معلوماتية  كما يشار إليها 
يكون من خمالها التنظيم في االتستماع لبيئتها، حتى تتمكن من اتخاذ القرارات والتسيير فيما بعد، 
ة وتصنف هذه السيرورة ضمن مجموع نظم املعلومات التي تسمح للمسيرين تسيرورة اليقظة التستراتيجي

 "6كنظا: متكون من نظم فرعية متأثرة بتدفقات املعلومات الواردة من البيئة الكلية.
 تعريف املؤسسة -4

املؤتسسة بأن لها تأثير كبير وواتسع في حياتنا تسواء كان ذلك بإرادتنا أو  ماجد مهدي مساعدة"يعرف    
والقواعد واألتسس التي  للضرورة االجتماعية والحياتية، فاملؤتسسات هي التي توفر الظروف واألجواء

نعيش ضنها ونعمل من خمالها، وبالتالي فإنها العنصر األتساس ي في بقاء مجتمعاتنا واتستمرارها. أي أن 
املؤتسسة هي املحصلة النهائية للعماقات البشرية في أي نشاط اجتماعي، ويظهر أنهم راغبون في التعامل 

 "7معها بوصفها بناء اجتماعيا منظما
املؤتسسة بأنها نظا: متكون من مجموعة عناصر متماتسكة ومتفاعلة فيما  سالطنية بلقاسم"يعرف 

 "8بينها، يقو: أجرائها بنشاطات تشترك أو تصب في هدف واحد مشترك
املؤتسسة بأنها كيان اجتماعي هادف، متكونة من مجموعة عناصر مادية  نائل عبد الحافظ"يعرف 

اونة ومنسجمة بطريقة رتسمية من أجل تحقيق أهداف وبشرية وتكنولوجية وقانونية وتنظيمية متع
 .9معينة

بأنها  كينونة منظمة تسعى من خمال تسلوكها إلى القيا: بمها:  املؤتسسةنوال رويمل وعرفت  
اجتماعية معينة. وتحقيق أهداف محددة وهي تنظيمات معقدة ذات وظائف ومها: متعددة وذات 
أهداف معينة وواضحة. أي أن املؤتسسة هي الوحدة التي تتجمع فيها املوارد البشرية واملادية المازمة 

 .10لتحقيق أهدافها وإتباع حاجات أفرادها عن طريق التسيير الفعال واالتصال الناجح بين الفاعلين
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ي داخله عمليات من خمال هذه التعريفات يمكن القول بأن املؤتسسة هي الطار األتساس ي الذي تتم ف
الدارة والبحث، والتطوير، وتوجيه أجرائها وتمكينهم تكنولوجيا، لتحقيق األهداف املتوخاة وضمان تسير 
أعمالها وفقا للتقنيات الحديثة التي تسعت املؤتسسة إلى اقتناءها وإدماجها، والتي تنعكس على ثقافات 

عبارة عن نظا: يتكون من مجموعة من األجراء أجراءها، وتسلوكياتهم وممارتساتهم التنظيمية. أي أن أنها 
والوتسائل املنظمة واملتفاعلة فيما بينها ألداء مختلف الخدمات داخل املؤتسسة، وذلك باتستخدا: أحدث 

 التقنيات املتطورة التي يواكبها العصر الحالي كأجهزة الحاتسوب والشبكات املعلوماتية.
 ثانيا: عموميات حول شبكة االنترنت

 كة االنترنت من حيث النشأة والتطور خصائص شب  -0

مجموعة من الخصائص لشبكة االنترنت من حيث نشأتها وتطورها، تتمثل  هشام عبد هللايحدد 
  11فيما يلي

 :فبإمكان أية شبكة فرعية أو محلية في العالم أن ترتبط بشبكة  االنترنت مفتوحة ماديا ومعنويا
تسواء من حيث املوقع الجغرافي أو التوجه السياس ي أو  االنترنت وتصبح جزءا منها دون قيود أو شروط،

 االجتماعي.

 :فاالنترنت حققت ما لم تحققه أية تقنية تسابقة في تاريخ النسان من  االنترنت عمالقة ومتنامية
 حيث السرعة في االبتكار والنمو، هذا بالضافة إلى أّن عدد املستخدمين لها في تزايد مستمر.

 :ات املتواجدة في االنترنت هي بشكل عشوائي ومتناثرة، ولذلك قامت عدة فاملعلوم العشوائية
جهات غير ربحية وأخرى تجارية بإنشاء فهارس وتطوير برامج تقو: بالبحث عن املعلومة التي يتطلبها 

 املستخد:، ومن القضايا الشائكة هي أن شبكة االنترنت يصعب الرقابة أو املحاتسبة على ما ينشر فيها.

 فما يوجد حاليا وتسيلة تضاهي شعبية االنترنت ألنها وتسيلة جماهيرية، وليس  ت شعبية:االنترن
مقصورة على فئة معينة، فسرعة التواصل عبر شبكة االنترنت هي تسرعة الضوء ناقلة معها البيانات 
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اصل نوعا واملراتسمات واملداوالت املالية والعقود واالتستثمارات، فقد أصبح العالم كوكبا ال يعرف فيه التو 
 ما.

 فالبحوث في مجال التكنولوجيا خاصة الشبكات، هي متطورة االنترنت متطورة باستمرار  
ومستمرة في النمو نحو األحسن، فعالم االنترنت كل يو: يعدنا بالجديد واملفاجآت واالختراعات 

 واالبتكارات املذهبة
نترنت تتسم بالمامحدودية ، فاال هشام عبد هللاوعليه حسب الخصائص واملميزات التي حددها 

الجغرافية أو السياتسية أو االقتصادية أو االجتماعية، ذلك أنه ليس لها قيود أو شروط، فهي تقنية 
متنامية ومستمرة من حيث السرعة في االبتكار والتزايد في عدد مستخدميها، أما معلوماتها فهي عشوائية، 

ها خصوصا وأنها أصبحت وتسيلة تجارية تسويقية مبعثرة، تصعب الرقابة واملحاتسبة على ما ينشر في
 إلكترونية تعد بالكثير في ظل التطورات املستمرة لألبحاث واالبتكارات.

 نواع الخدمات التي تعرضها شبكة االنترنت:أ -2

إن شبكة االنترنت أو باألحرى شبكة االتصاالت العاملية تعرض العديد من الخدمات في مختلف 
 وتتمثل أهميتها في امليادين واالختصاص 

  البريد اإللكترونيE-MAIL 

إلى أن البريد اللكتروني بأنه أحد األتساليب املعاصرة التي يعتمد عليها في ماهر عودة الشمايلة  أشار
 12كتابة وإرتسال واتستقبال الرتسائل عبر نظم االتصاالت اللكترونية

ائل للحصول على املعلومات وكل مستخد: يسمح البريد اللكتروني بالتبادل المامتزامن والسريع للرتس
تسا 22تسا/22يملك صندوقا بريديا أو عنوانا إلكترونيا يمكن أن يستقبل من خماله رتسائله االلكترونية 

تساهمت  ،PROTOCOL SIMPLE MAIL TRANSFEوتوجه هذه الرتسائل وفق بروتوكول يعرف بـ 
خدمة البريد اللكتروني إلى حد كبير في انتشار االنترنت على مستوى العالم. ألنها تعفي املستخدمين عن 
اتستخدا: الرتسائل الورقية واالتصال بالهاتف وكذلك تسهولة الرتسال وانخفاض تكاليف هذه الخدمة 
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منازع، ويستطيع األشخاص حتى بالنترنت والبريد اللكتروني من أكثر الخدمات شيوعا واتستخداما بما 
، ويمكن ألي شخص أن 13في غير املشتركين فيه تبادل املعلومات بالبريد االلكتروني مع بعضهم البعض

يفتح له عنوانا إلكترونيا باالتفاق مع جهة توفير الخدمة، وذلك مقابل رتسم شهري محدد بعد أن يمأل 
ل املشترك على رمز تسري خاص به قسيمة يذكر فيها عنوانا لهذا املوقع وبعد ذلك يحص

(PASSWORD) مجموعة من املزايا للبريد اللكتروني نوجزها فيما يلي  عزام أبو الحمام، وحدد  
 .السرعة الفائقة وانخفاض كلفة االتستخدا: وتساوي خدمته العاملية ثمن مكاملة محلية 

 .إمكانية نشر الرتسالة إلى أكثر من شخص مشترك في نفس الوقت 

تحاوري عن طريق منفذ لماتصال بأي حاتسوب آخر ويكفي معرفة  –يتميز بوجود أتسلوب تفاعلي 
عنوان  البريد اللكتروني وبعدها يطلب برنامج الرتسال البريدي ليقو: هذا البرنامج وبشكل آلي بعدة 

  14عمليات ليصالها

شترك بالنترنت عبر البريد وظهر مؤخرا برنامج جديد يقو: بفتح الرتسائل التي تصل إلى الشخص امل
اللكتروني وقراءتها بالصوت عبر جهاز الهاتف، ويتم ذلك في حالة وجود الشخص بعيدا عن جهاز 

 الحاتسوب خارج املكتب أو املنزل.
  شبكة الويبWeb: 

العاملية التي أنشئت في املركز  وتعني الشبكة العنكبوتية WWW  (World Wide Web)ويرمز لها بـ 
بهدف الوصول إلى املواد العمامية  BernsleeTIMمن قبل 1992تسنة  CERNاألوروبي لألبحاث النووية 

، والتي تركز عملها على تقديم 15املختلفة، وهي عبارة عن نظا: للمعلومات، موزعة بين العديد من املواقع
لنص املترابط الذي يتيح فرصة ألي شخص بالبحث في العديد من الخدمات، حيث تقو: على خاصية ا

الوثائق وامللفات عن طريق التنقل األوتوماتيكي من صفحة إلى أخرى، أو من موقع إلى آخر، ويتطلب هذا 
وبرنامج  Internet Exploreالنظا: برامج خاصة لإلبحار والوصول إلى فهرس املعلومات منها برنامج 

Scape Net  16كات بحث مساعدةبالضافة إلى محر 
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 بروتوكوالت ضبط عمليات التحويل بشبكة االنترنت: (TCP/ IP): 

عرفنا أن االنترنت هي مجموعة ضخمة من شبكات الحواتسيب املتصلة ببعضها البعض، واملنتشرة في 
ذلك يجعل من الضروري  أقطار كثيرة من العالم، وتتكون من عدة أنواع وأحجا: من أجهزة الحاتسوب،

 إيجاد نظا: وقواعد قياتسية للتفاهم فيما بينها.
بالقواعد واالتفاقيات التي  IPملصطلح  محمد فتحي عبد الهادي وشعبان عبد العزيز خليفةويشير  

  17من مهمتها إيجاد اتصال بين الحواتسيب، إضافة إلى تدفق البيانات والتأكد من عد: وجود أخطاء
من خمال ما تقد: يتضح لنا أن املؤتسسات بمختلف قطاعاتها، تعتمد في إنجاز مختلف مجاالت 
أنشطتها وممارتساتها على أجهزة ووتسائل تقنية لتخزين ومعالجة بياناتها ومن بين أهم هذه األنماط 

عليها التكنولوجية نجد أجهزة الحاتسوب والشبكات املعلوماتية، فمن خمال هذه الوتسائل التي تعتمد 
املؤتسسات تستطيع انجاز مهامها ومختلف ممارتستها التنظيمية، في أقل وقت وتكلفة وبأقل جهد وذلك 
ملا تتميز به هذه األنماط الحديثة من مزايا إيجابية، كما أن املؤتسسات شهدت العديد من التطورات 

 وحاولت تعميم هذه األتساليب وتحقيق التكييف والتأقلم مع مستخدميها.

 أساسيات حول اليقظة اإلستراتيجية ثانيا:
 تتمثل أنواع اليقظة التستراتيجية فيما يليأنواع اليقظة اإلستراتيجية: -0
تعرف بأنها مراقبة وتحليل املحيط العلمي، التقني والتكنولوجي، "اليقظة التكنولوجية:  -

وفرص التطوير،  والتأثيرات االقتصادية الحاضرة واملستقبلية، من أجل توقع املخاطر والتهديدات،
 وبالتالي فهي اليقظة التي تكرتسها املؤتسسة بصفة خاصة لتطور التكنولوجيات.

أو ما تعرف باالتستعما: التنافس ي، هي النشاط الذي من خماله تتعرف اليقظة التنافسية:  -
املؤتسسة على منافسيها الحاليين واملحتملين، وهي تهتم أيضا باملحيط الذي تتطور فيه املؤتسسات 

نافسة، وهذا من خمال جمع املعلومات املحصل عليها من تحليل الصناعة، وتحليل املنافسة )نقاط امل
 القوة والضعف(، ثم تحليلها واتستخراج النتائج وتطبيقها في اتخاذ القرار.
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هي عبارة عن النشاط الذي تدرس املؤتسسة من خماله عماقة موردين، زبائن، اليقظة التجارية:  -
جديدة في السوق، معدل نمو السوق... إلخ، فاليقظة التجارية ترتكز بشكل خاص على وكذا املهارات ال

الزبائن واملوردين، من أجل تطوير املنتجات والخدمات، واملعلومات املحصل عليها، من خمال اليقظة 
 .التجارية تلتقي وتتقاطع مع معلومات اليقظة التنافسية

 "18وتخص ما تبقى وتخص ما تبقى من عناصر محيط املؤتسسة.اليقظة البيئية:  -

وتركز على النصوص القانونية والقواعد املعيارية، املحلية، والدولية، حول اليقظة التنظيمية:  -
 19.االتفاقيات التجارية، طلبات براءات االختراع، والعمامات الجديدة للمنتجات

جمع ومعالجة املعلومات املرتبطة باملجال  تعرف على أنها تسيرورة بحث،اليقظة االجتماعية:  -
السوتسيو اقتصادي، الديمغرافي والثقافي للمجتمع، والتي لها صلة مباشرة بنشاط املؤتسسة، والتي 
تمكنها ممن التعرف على الحاالت التي تهدد تماتسك الفرق والجماعات، من خمال اتستباق وإدارة املخاطر 

 .20االجتماعية

 جيةخصائص اليقظة اإلستراتي -2

اليقظة التستراتيجية تسمح بانتقاء الشارات الدالة على التغيرات البيئية الخارجية للمؤتسسة، " 
واتستغمال الشارات الضعيفة، عملية اليقظة نشاط إنساني قديم حيث أن املؤتسسة منذ نشأتها كانت 

ومعرفة اتجاهات األتسواق مستقبما،  بحاجة دائمة لماتستعما: ومراقبة بيئتها، التسيما وضعها التنافس ي،
 حيث تتميز اليقظة التستراتيجية بمجموعة من الخصائص، نوجزها فيما يلي 

املعلومات املقدمة لليقظة التستراتيجية ال تتعلق بالعمليات الحالية، واملكررة بل اإلستراتيجية:  -
 .تخص تلك التي لها تأثير كبير على تنافسية وبقاء واتستمرارية املؤتسسة

تعد اليقظة هدف إبداعي حيث ال يمكن أن تكون محدودة باملتابعة واملراقبة التطوعية:  -
البسيطة، وذلك من خمال اللجوء إلى املعلومات املتوقعة، مع االنتباه الحاد وتنشيط كل الحواس 

 للوصول إلى الهدف املنشود.
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يحدد بطريقة علمية إن محيط املؤتسسة مكون من عدة عوامل مؤثرة لذا يجب أن املحيط:  -
 للموصول إلى هدف اليقظة التستراتيجية.

تتضمن اليقظة التستراتيجية تفسيرات لشارات النذار البكرة، والتي ترتبط بعنصر اإلبداع:  -
البداع، ألن اليقظة تسمح بصياغة فرضيات، وإنشاء رؤية إبداعية من خمال تفسير، وترجمة الشارات 

 التي تم رصدها من املحيط.

يؤكد تعريف اليقظة التستراتيجية ارتباطها بعملية التوقع وكشف التغيرات التي تحدث لتوقع: ا -
في محيط املؤتسسة، والتي تتعلق بمستقبلها، ومنه فإن معلومات اليقظة ذات ميزة تنبؤية تقد: 

 "21للمؤتسسة توضيحات كإضاءة عن املستقبل، وليس من املهم أن تعتبر من املاض ي.

 اإلستراتيجية مراحل اليقظة  -2
يجب على أي مؤتسسة من أجل القيا: بنشاط اليقظة التستراتيجية كنظا: لتدعيم قراراتها، ولرفع من 

 :تنافسيتها أن تمر باملراحل التالية
تتمثل هذه املرحلة باتستهداف املوضوع، وتحديد رهاناته بتركيز املجهود حول البحث عن املعلومة:  -

أن هذه الخطوة تجيب عن نوع املعلومات املتحصل عليها من املحيط البحث في الجزء املستهدف، حيث 
 الداخلي والخارجي، ونوع مصادرها.

وهي املتمثلة في الحصول على املعلومات الخاصة باليقظة بنوع من الصعوبة، جمع املعلومات:  -
عن طريق انجاز مخطط لماتستعما: الذي يسمح بجمع فعال  ووضع اتستراتيجيات البحث عن املعلومة،

 للمعلومات املفيدة والحصول عليها بمختلف املصادر وبشتى الطرق.

هي عملية فرز املعلومات املجمعة من البيئة الخارجية، تحلل وتخزن التأكد من صحة املعلومات:  -
جل إعطاء معنى وقيمة إضافية في عدة وتسائل، فبعد التأكد من صحتها، تأتي مرحلة تحليلها من أ

  للمعلومة ثم االحتفاظ بتلك التي تخد: عملية اليقظة وتتوافق مع إتستراتيجية املؤتسسة.
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معالجة املعلومات املكتسبة هي مرحلة مهمة، تسمح بإيجاد معلومات ممائمة املعالجة والتحليل:  -
 ومثبتة، إذ يجب وضع مخططات للتخزين والحفظ في األرشيف.

هي عملية نشر وبث املعلومات حسب ممائمتها، واتستعمالها من قبل األفراد لذلك نشر(: البث )ال -
يجب تحديد من هو بحاجة لهذه املعلومات، من يعمل على املشاريع الحالية للمؤتسسة، وما هو وضع 

 النظا: الداخلي للبث ونشر املعلومات وتخزينها وإمكانية تسويق املنتوجات.

بعد توزيع تلك املعلومات املتحصل عليها، وإيصالها ملن يحتجها، واتستعمالها في اتخاذ االستعمال:  -
 .22القرارات من طرف املكلفين باليقظة، وباقي مراكز القرار في املؤتسسة

 رابعا: دور  شبكة االنترنت في تفعيل اليقظة اإلستراتيجية
ل للوصول إلى تفعيل وإرتساء اليقظة مع ظهور الشبكات املعلوماتية أصبح لشبكة االنترنت دور فعا

إلى مختلف أهدافها، ومن أكثر الخدمات أهمية لد ى هذه الشبكات هي خدمة الحصول على املعلومات 
 التي تخد: املؤتسسة.

بعض املواقع اللكترونية التي تساعد املؤتسسات على الرفع من يقظتها  Jakobiak"وقد أضاف 
   23منها

http://www.fuld.com -1,                 http://www.soueté.com  -, 2
http://www.companiesonline.com3. 

يات البحث، الفهرتسة، التصفية، التخزين، التحليل، وعرض وتلعب البرمجيات دورا مهما في عمل
 بيانات اليقظة، والجدول التالي يوضح عناوين بعض البرامج التي تخد: هذه الوظائف.

 
 
 

 : يوضح البرامج اإللكترونية ووظائف اليقظة10جدول رقم 

1-%20http:/www.fuld.com
1-%20http:/www.fuld.com
http://www.soueté.com/
http://www.companiesonline.com/
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 العناوين البرنامج الوظائف

اقبة، البحث، العرض  املر
 والتوزيع

Webforia wenspector http://www.Webforia.com 

http://www.illumise.com 

التخزين، الفهرسة 
 والتصنيف

Memoweb wepzip http://www.memoweb.com 

http://www.spidersoft.com 

 semionMap powerMaper http://www.Semio.com التحليل وعرض البيانات

http://www.electrum.com 

 227: املرجع السابق، ص املصدر: وقنوني باية
ومن الوتسائل اللكترونية التي تستخدمها خلية اليقظة للتواصل مع الزبائن، ومعرفة جهات نظرهم 
حول الخدمة املقدمة، نجد املنتديات والشبكات االجتماعية واملجموعات الخبارية والقوائم البريدية 

 واملدونات.
ومن خمال كل هذه الوتسائل نستنتج أن لمانترنت دورا كبيرا في وصول خلية اليقظة إلى تحقيق 

 "24أهدافها، وتسنحاول فيما يلي توضيح أهم مزايا االنترنت لتفعيل خلية اليقظة.
ربح الوقت والجهد والتكلفة في الحصول على عدد هائل من املعلومات املتطورة، املفتوحة التعددة  

 الحديثة.املصادر و 

والجدول التالي توضيح ، تساعد الشبكة على االكتشاف السريع للفرص وتجنب التهديدات -
 لدور شبكة االنترنت في أنواع اليقظة اإلستراتيجية

 : يوضح دور شبكة االنترنت في تفعيل اليقظة اإلستراتيجية12جدول رقم 

http://www.webforia.com/
http://www.webforia.com/
http://www.illumise.com/
http://www.illumise.com/
http://www.memoweb.com/
http://www.memoweb.com/
http://www.spidersoft.com/
http://www.spidersoft.com/
http://www.semio.com/
http://www.semio.com/
http://www.electrum.com/
http://www.electrum.com/
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 225السابق، ص املصدر: وقنوني باية: املرجع 

لخلية اليقظة بالحصول على آخر املستجدات حول موضوع معين، كما  RSSتسمح خدمة  -
 تسمح املواقع التنبيهية بالتعرف على كل جديد في موضوع محدد.

تساهم في تطوير قدرة خلية اليقظة على كشف إشارات النذار املبكرة، كما تساعد على  -
 ؤتسسة، وإيجاد أفكار جديدة.اتستباق األحداث، وتجديد معلومات امل

 تسمح شبكة االنترنت في تطوير األنواع املختلفة لليقظة التستراتيجية. -

 خاتمة:
من خمال ما تم طرحة تضح لنا أن الوتسائل التكنولوجية الحديثة لإلعما: واالتصال وخاصة شبكة 
االنترنت من أهم الوتسائل التي تعتمد عليها مختلف املؤتسسات في نجاح أعمالها ونشاطاتها املعاصرة، 

 مساهمات شبكة االنترنت أنواع اليقظة

تطوير مراكز املراقبة التنافسية، والتعرف على كل جديد في مواقع  اليقظة التنافسية
املنافسة، وآخر منشوراتهم، مراقبة التسويق اللكتروني، ومتابعة 

 تطور منتوجاتهم الجديدة ونظرة املستهلك لهذه األخيرة
املعرفة املباشرة لرغبات املستهلك وأرائه اليجابية والسلبية حول  اليقظة التجارية

 املؤتسسة ومنتجاتها
الحصول على معلومات مختلف عن براءات االختراع، املعرفة  اليقظة التكنولوجية

 السريعة للتكنولوجيا واألبحاث الجديدة
اليقظة التنظيمية 

 والقانونية
التعرف على القواعد والتنظيمات الجديدة، ومحاولة التصرف قبل 

 تنفيذها
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قد توصلنا ولكما أن هذه الشبكة أصبحت تمثل وتسيلة ضرورية لجمع معلومات اليقظة التستراتيجية، 
 من خالل هذه الورقة البحثية إلى مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي:

أن شبكة االنترنت تعتبر من أهم الوتسائل التكنولوجية الحديثة واملساعدة في وصل خلية  -
 اليقظة إلى تحقيق أهدافها، وزيادة فعاليتها بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة.

اليقظة التستراتيجية ال تتم إال بفضل الدور الفعال الذي تقو: به التكنولوجيات الحديثة  أن  -
 لإلعما: واالتصال خاصة شبكة االنترنت، والتي تسهل من الحصول على املعلومات، وتدفقها، وترشيدها.

 أصبحت الوتسائل التكنولوجية الحديثة لإلعما: واالتصال، وخاصة شبكة االنترنت من أهم   -
الوتسائل التي ال يمكن االتستغناء عنها في عملية رصد البيئة الخارجية، والتواصل الداخلي والخارجي، 

 والحصول على املعلومات، وتخزينها، ومعالجتها، ومشاركتها، وترشيدها داخل املؤتسسة.

على  بروز الدور الفعال لشبكة االنترنت في تفعيل اليقظة التستراتيجية، كونها تسهل في الحصول   -
ا داخل املصادر واملعلومات املتنوعة، بهدف املساعدة في اتخاذ القرارات، والتوتسع في اتستخدامه

 .املؤتسسة بمختلف قطاعاتها

                                         
 الهوامش:

نوال مغزلي  تكنولوجيا العما: واالتصال في الجزائر  دراتسة املؤشرات، وتشخيص املعيقات، املجلة الجزائرية لألمن  -1 
 .172:، ص 2512، جانفي 12والتنمية، العدد 

 .00، ص 1:، ط2559اللكترونية، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان، أحمد محمد تسمير  الدارة  -2 
، 1:، ط2510، األتسس النظرية والتطبيقية، دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزيع، عمان، حامد فداء  الدارة اللكترونية -3 

 .100ص 
:، ص 2511والنشر، تسوريا، دمشق، حرمانا، مصطفى يوتسف الكافي  الدارة اللكترونية، دار ومؤتسسة رتسما: للطباعة  -4 

100. 
 .107مصطفى يوتسف الكافي  املرجع السابق، ص  -5 
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بن تسالم عبد الحكيم وعيساني إتسماعيل  نظا: املعلومات كدعامة لتفعيل اليقظة التستراتيجية في املؤتسسات  -6 

، 22، ص 2، العدد 7القتصادية، املجلد الحكومية، دراتسة حالة بلدية بشار، مجلة حوليات جامعة بشار في العلو: ا
 .05. 25الصفحات 

، ص 2:، ط2510ماجد عبد املهدي مساعدة  إدارة املنظمات، منظور كلي، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -7 
20. 

 .75، ص 1:، ط2512بلقاتسم تسماطنية  علم االجتماع العمامي، دار الفجر للنشر، القاهرة،  -8 
 .22:، ص 2551نائل عبد الحافظ  العوملة، الهياكل واألتساليب، دار زهران للنشر، عمان،  -9 
:، ص 2559نوال رويمل  القيادة وتسيير املوارد البشرية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،  -10 

22. 
 .155.  92:، ص 2551، دمشق، 055، املجلة العربية هشا: عبد هللا  املكتبات في عصر االنترنت، تحديات ومواجهة -11 
دة الشمايلة وآخرون  تكنولوجيا العما: واالتصال، دار العصار العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ماهر عو  -12 

 .252، ص 1:، ط2510
الدار العربية للكتاب،  محمد فتحي عبد الهادي  املعلومات وتكنولوجيا املعلومات على أعتاب قرن جديد، مكتبة -13 

 .05:، ص 2555القاهرة، مصر، 
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في التعليم العالياألداء اإلطار ملفاهيمي للجودة   

The framework for conceptual performance quality within higher education 
 mansersouad19@gmail.com،   12جامعة وهران ،معنصر مسعودة.0
 

 10/2120/ 21: نشر تاريخ ال                                                   10/2120/ 12تاريخ القبول:                      00/2121/ 00تاريخ االستالم: 

 

 ملخص: 
 

لقدد لغدا التقددم التكنولددوني اجن درجدة مب درة مد، التدددور، ولقدد تدان لثد ا التدددور تعدر وا دس مادف التعغدديم ، السديما  دي الدددول                
الناميددة و ال دد  حددي لااجددة ماسددة ملددف تنوتددي موسسدداف التعغدديم و تكييدد  لراموددا لمددا يتمالدد و مددي تنددوع ا تياجدداف الدغبددة و متدغبدداف 

لغتعغيم تصبح يتم ز لمعضالف مب رة نظرا لغمتغ راف التكنولوجية املتسدارمة ال د  تعدرف مادف ممغيدة  ألن الوضي العام السوق الوطنية
وبالخصدددددددوي التعغدددددديم العدددددددالي الدددددد ي تصدددددددبح يواجددددددا  تميدددددددة االنلددددددرا   دددددددي العدددددددالم  التعغدددددديم والدددددددتعغم لملتغدددددد  األطدددددددوار التعغيميددددددة،

النددددواف، هاالهتمدددام لدددودارة اليدددودة  دددي و  وتقيمدددن مددد، تجغدددا الدددور  و ظدددي موضدددوع اليدددودة  دددي الترليدددة والتعغددديم لاالهتمدددام ،.،الرقمددد 
منشدد ف تواريددة تو صددنامية، لسددضف ملددف مضددام ة  ، -خصوصددا املدددارل واليامعدداف-املوسسدداف التعغيميددة اليعندد  تططددا تلددد  ليعدد  

،لتدددددوير تسددددالي  اإلدارة تربا ثددددا مدددد، طريددددا تاسدددد ن منتواغطددددا، ولكدددد، مددددا ينباددددي تن نسددددت يد منددددا ممدددددخ   ددددي مدارة اليددددودة لغتعغيم
موسسدداتا وجماماتددا  مدد، تاهددة اليثدود التعغيميددة ل د امليتمدي وسددعيا ملددف مضدام ة مهددادة  .التعغيميدة تاقيقدداج ليدودة املنددتل التعغيمد ،

 وتهراده  ي موال التعغيم .
 التقدم التكنولوني، التعغيم العالي ، امليتمي، اليودة ، املنتل.كلمات مفتاحية:

Abstract:         

. 
                                       Technological progress has now reached a great degree of development, and this development has had a clear impact 

on education, especially in developing countries, which are in dire need of diversifying educational institutions and adapting their programs 

in line with the diversity of students' needs and market requirements.Because the general situation of education has become characterized 

mailto:mansersouad19@gmail.com
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by great dilemmas to the rapid technological changes that have affected the process of teaching and learning at various levels of education, 

especially higher education, which has become faced with the imperative of engaging in the digital world, and the topic of quality in 

education has received attention. Workshops and seminars have been held for him, and the interest in quality management in educational 

institutions does not mean that they plan to make  commercial or industrial establishments, seek to double their profits byImproving its 

products, but what we should use as an entry point in quality management of education, to develop educational management methods to 
achieve the quality of the educational product, and to double the benefit of society from all educational efforts in all its institutions, groups 

and individuals in thefield of educatuin. 

Keywords: technological progress, higher education  , society , quality,  product 
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 ة: ـــــــــــمقدم

تو  من اإلهتمام لالقضايا الترلوية ومشاتغثا ، مرف مهتماماج مب راج سواء ماف املستوى املحاي تو العربي ،            
العاملي ، وب لن هيا جثود مب رة م، طرف العديد م، الدول ، و ظين اليودة لوان  مب ر م، ه ا االهتمام ملف 
الحد ال ي جع  بعض امل كري، يدغقون ماف ه ا العصر مصر اليودة، لامتبارها م دى الرتائز األساسية 

الثائغة ماف تاهة الصعد اإلقتصادية والسياسية لنموذج اإلدارة الترلوية اليديدة ال ي تولد ملسايرة املتغ راف 
واإلجتمامية والترلوية والتكنولوجية خاصة، ومااولة التكي  معثا، هأصبح امليتمي العاملي ينظر ملف اليودة 
الشامغة واإلصالح التعغيم  لامتبارهما وجث ن لعمغة وا دة، لايث يمك، القول من اليودة الشامغة حي التادي 

ستواجثا األمم  ي العقود املقبغة، وه ا ال يعن  مغ ال لاقي اليوان  ال   ال لد وتن توام  سرمة  الحقيقي ال ي
 .التدور الحاص  ماف املياالف تغثا

ظثر االنشغال لاليودة  ي لادئ األمر لاملوسسة االقتصادية ضم، ا ترام التناهس واالتواه ناو مرضاء             
اصة )اليالانية واألمريكية(خبراف معتبرة م، خالل تبنيطا استراتيوياف قائمة ماف الزبون، هرممن املوسساف الخ

 ي  (management) اليودة الشامغة وت حن ه ه األخ رة ت ّون ت د تهم املواضيي اهتماما  ي مغم مدارة األممال
استلدام مبادئ اليودة ملف املوسساف املقدمة للخدمة العمومية ومنطا  العقدي، األخ ري،. وتبعا لث ا النواح امتّد 

 التعغيم العالي. 
واليودة  ي التعغيم مرتبدة بعمغي   التعغم والتعغيم ، وم لك لاإلدارة، وذلك م، تج  رب  التعغيم             

د املتعغم ن ،ويادث التعغم مندما لااجاف امليتمي ، وإ داث لغ ر تربوي هادف ، وبناء وتنمية مغكة اإللداع من
ادث مندما نال ظ تن سغوك املتعغم قد لعدل ، ييادث ت ام  ل ن املتعغم وبيئتا ، ونا، نعرف تن التعغم قد 

وه ا يعن  توه ر ت  الشرو  والبيئة الصالحة لغتعغم ، مما يستوج  وضي معاي ر لغعمغياف ، لما يشم  نظام 
 .مادد لغتأمد م، جودة التعغيم
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ة نتل اللد م، تن يغي  م تياجاف ومتدغباف ماددة ومعروهاملواليودة ت ام  لخصائص املنتل ، والتعغم             
ل م، خصائص ومم زاف يعبران م، قدرتا ماف تاقيا األهداف واملتدغباف تضمناج ،ول لك هال لد لث ا املن

ال   تقدم ه ه  وخاصة اليامعة املوسسافاملتوقعة م، متغقي الخدمة، وه ا يغقي لمسوولياف مب رة ماف 
 الخدمة لترمز تمثر ماف املثاراف املدغوبة.

 اإلطار ملفاهيمي للجودة في إطار التعليم العالي:1-

لعرف اليودة التعغيمية لأططا مومومة م، الخصائص ال   لعبر لدقة وشمولية م، الترلية متضمنة األبعاد             
 .(1)م، مدخالف وممغياف وملرجاف، وال   تودي ملف تاقيا األهداف املنشودة لغموتمي املختغ ة لعمغية اليودة

مدارية مستمرة التدوير تنتهيثا املوسسة التعغيمية معتمدة  استراتيويةوبمعنو آخر هون جودة التعغيم العالي حي 
وذلك م، تج  تلريل مدخغثا الرئيس   وهو الدال  ماف تماف مستوى م، اليودة م،  ماف مومومة م، املبادئ،

تاهة جوان  النمو العقغية والن سية واالجتمامية والخغقية، وذلك بغية مرضاء الدال  لأن يصبح مدغوبا بعد 
 تلرجا  ي سوق العم  وإرضاء تاهة تجثزة امليتمي املست يدة م، ه ا املخرج.

ممغية ترتكز ماف منظومة قيمية لستمد قدرغطا ماف الحرمة وديناميكيتطا  -م ثوم مداري يقصد لا: تما اليودة هه 
األهض  ل   طاقاف العامغ ن وتوظي ثا  االستثمارم، البياناف واملعغوماف املستمدة م، نشا  العامغ ن لقصد 

 .ي ممك، الوصول مليابش   ملداعي  ي ملتغ  مستوياف املنظمة التعغيمية لصالس تهض  نتاج ملداع
وحي ممغية مدارية ترتكز ماف مومومة م، القيم لستمد طاقة  رمتطا م، املعغوماف ال   نتمك،  ي مطارها            

م، تنظيم مواه  العامغ ن  ي املوسسة التعغيمية ، واستثمار قدراغطم ال كرية ملتغ  مستوياف التنظيم ماف 
 .ناو ملداعي لتاقيا التاس، املستمر

وتعرف ) رودز ( اليودة  ي التعغيم لأططا ممغية مدارية ترتكز ماف مومومة م، القيم ولستمد طاقة  رمتطا م، 
املعغوماف ال   توظ  مواه  العامغ ن ولستثمر قدراغطم ال كرية  ي ملتغ  مستوياف التنظيم ماف ناو ملداعي 

 .لضمان تاقيا التاس، املستمر لغموسسة



 0202جوان     –  08:العـــدد                                                          مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية
 أ. معنصر مسعودة               االطار ملفاهيمي للجودة األداء في التعليم العالي                                                                              

 

 

 

 تصدر عن كلية  العلوم االجتماعية واإلنسانية  جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج   

            

 2772 -2952 اإللكترونيالترقيم الدولي                                                                        ISSN: 2602-702X     الرقم الدولي املعياري 

                                                      

2107االيداع القانوني :ديسمبر   

 
 
 
 
 
 
 

 

262 

رهثا معثد اليودة ال يدرالىاألمري ى تططا: "تداء العم  الصحيح بش   صحيح م، املرة االولف مي لينما م            
 ."االمتماد ماف تقييم املست يد  ف معرهة مدى تاس، األداء

واليودة )طبقا لتعري  منظمة االيزو العاملية( لعن  "الوهاء لوميي املتدغباف املت ا مغيطا لايث تنال رضاء            
 ."العمي ، وي ون املنتل ذو جودة مالية وت غ ة اقتصادية معتدلة

مما ومرهثا ا مد دريال لأططا " تسغوب تدوير شام  ومستمر  ي األداء يشم  تاهة مواالف العم              
التعغيم ، هه  ممغية مدارية تاقا تهداف ت  م، سوق العم  والدالب ، تي تططا لشم  جميي وظائ  ونشاطاف 

ملوسسة التعغيمية ليس هق   ي منتاج الخدمة ولك،  ي توصيغثا ، األمر ال ي يندوي  تما ماف تاقيا رضا ا
 .(2)الدالب وزيادة عقتطم ،وتاس ن مرمز املوسسة التعغيمية ماغيا ومامليا

وم ماف جثد و يمك، القول تن مدارة اليودة  ي التعغيم العالي حي منهج مم  لتدوير شام  ومستمر يق            
جماعي لروح ال ريا. وحي هغس ة مدارية  ديثة ، تأخ  ش   تو نهج تو نظام مداري شام  قائم ماف تسال م داث 
لغي راف ميوالية ج رية ل   ل  ء داخ  املوسسة ، لايث لشم  ه ه التغي راف : ال كر ، والسغوك ، والقيم ، 

 .لقيادة اإلدارية ،ونظم وإجراءاف العم  ، واألداء ، وغ رهاواملعتقداف التنظيمية وامل اهيم اإلدارية ، ونم  ا
رائد هكرة اليودة  يث طور تربعة مشر نقدة تو س ما يغزم إليواد وتدوير عقاهة  )ادوارد ديمنل(يعتبر            

 -:اليودة ، ولسمو ه ه النقا  " جوهر اليودة  ي التعغيم " وتتلخص هيما ياي
 .هدافميواد التناسا ل ن األ -0
 .تبن  هغس ة اليودة الشامغة-2
 . تقغي  الحاجة لغت تيش-2
 .منواز األممال املدرسية لدرق جديدة-4
 .تاس ن اليودة ، اإلنتاجية ، وخ ض الت الي -9
 .التعغم مدى الحياة -0
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 .ممارسة روح القيادة  ي التعغيم-7
 .التلغص م، الخوف-8
 .مزالة معوقاف النواح-5

 .اليودة لدى العامغ نتوليد عقاهة -01
 .تاس ن العمغياف-00
 .مسامدة الدالب ماف النواح-02
 .االلتزام-02
 .املسئولية-04

و  و ي ون لليودة وجود  ي موال التدبيا ال عاي ال لد م، توهر خمسة مالمح او ص اف لغتنظيم الناجس             
 إلدارة اليودة م، اج  الوصول ملف جودة متدورة ومستدامة وذاف منانو دائم الصعود ، وه ه املالمح حي:

تواه األهداف االستراتيوية   شد طاقاف جميي العامغ ن  ي املوسسة لايث يدهي ت  منطم لوثده وإلداما -
 .لغموسسة مي التزام اليميي لما يلصا

ال ثم املتدور واملت ام  لغصورة العامة، وخاصة لالنسبة ألسس اليودة املوجثة إلرضاء متدغباف "العمي " تو  -
 .متغقي الخدمة ، واملنصبة ماف جودة العمغياف واإلجراءاف الت صيغية واليومية لغعم 

 .-مم  ال ريا -ماف هثم روح العم  اليماعي  قيام املوسسة-
 .التلدي  ألهداف لثا ص ة التادي وال   تغزم املوسسة وتهرادها لارتقاء وا س ومغمول  ي نتائل جودة األداء

م، خالل استلدام تدواف موعرة  -القائمة ماف تسس مدروسة وممغية  -اإلدارة اليومية املنظمة لغموسسة-
 (3).ماف استرجاع املعغوماف والبياناف ) التغ ية الراجعةوهعالة لقيال القدرة 
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مما سبا يتب ن تن اليودة  ي التعغيم العالي ، تمث  معاي ر ماملية لقيال ملرجاتا ونواتوا، وحي منتقال م، عقاهة 
وتدوير  ة،الحد األدنى ، ملف عقاهة اإلتقان والتم ز، هه  نقغة للدى سرتعة ناو املستقب  ، وحي عورة مدارية جديد

 .ل   وسائ  وتسالي  العم 
وم، منظور العمغية التعغيمية هاليودة لعن : الوصول الف مستوى األداء الييد، وحي تمث  مباراف سغومية            

وإدارة .و ي مستوي تمك، لعغيم   دد مسبقاتص  تداء املتعغم مق  مروره للبراف منهج مع ن، ويتوقي تن يست
تدبيا تسالي  متقدمة إلدارة اليودة وغطدف لغتاس ن والتدوير املستمر وتاقيا تماف اليودة لعتمد ماف 

 .املستوياف املمكنة  ي املمارساف والعمغياف والنواتل والخدماف
 بعض مبررات تطبيق نظام إدارة الجودة  في التعليم العالي :-1-1
 .د ارتبا  اليودة لاإلنتاجية1
 . ي تاهة املياالف د اتصاف نظام اليودة لالشمولية2
 .د ماملية نظام اليودة ، وحي سمة م، سماف العصر الحديث3
 .د مدم جدوى بعض األنظمة واألسالي  اإلدارية السائدة  ي تاقيا اليودة املدغوبة4
 .د نواح تدبيا نظام اليودة الشامغة  ي العديد م، املوسساف التعغيمية5
 .تهداف تدائية وا حة.تدني مستوى السغي ، ومدم وجود معاي ر و 0
 ..سوء مدارة العمغياف الصغ رة7
 ..زيادة وقن القيام لالعمغياف ، وزيادة مدد مراف الت تيش،وزيادة مدد اإلجتماماف8
 (4).والغوم االنتقاد.انعدام روح التوري ،وت ش   روح 5

تبامثا اوالسياساف واالستراتوياف ال   ينباي  واليودة الشامغة تاتاج  ي تدبيقثا ملف القيادة الوامية،           
لتدبيا نظام اليودة الشامغة  ي تاهة املوسساف والسيما الترلوية ، يو  تن تدمم للد  وتهداف وطرق 

وال لد م، يتراها ذلك مي تدوير مثام القياداف االدارية  وإطالق املعارف والقدراف ال امنة مند العامغ ن .مم 
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الوظي ية ماف املستوى ال ردي واليماعي ، معتمدي، ماف املستوى العام لليامعة والخد  لملتغ  مستوياغطم 
 .واألنشدة لتوه ر الدمم لسياستطا وم اءة األداء وآلياف العم 

مما يتدغ  ذلك تاديد ش   العالقة ل ن الشرتاء الخارجي ن والداخغي ن  ي املنظمة التعغيمية ، تو             
مية، وذلك لتاديد مي ية قيام املوسسة لالتلدي  وإدارة العالقاف مي الشرتاء الخارجي ن ،  ي املوسسة التعغي

سبي  دمم السياساف واإلستراتيوياف وهامغية األداء والعم  ، عم مي  تقوم املوسسة لتصميم وإدارة وتدوير 
يادة امل اس  ل   املساهم ن  ي ممغياغطا  ي سبي  دمم السياساف واإلجراءاف ، وم، عم مرضاء املست يدي، ، وز 

 .العمغية التعغيمية
 :أهداف الجودة في التعليم العالي -2
التأميد ماف تن اليودة وإتقان العم  و س، مدارتا م، سماف العصر ال ي نعيشا وهو مدغ  وظي ي يو  -0

 .ية التعغيمية والترلويةمغتن ياتض، جميي جوان  الع
طريا تنمية روح العم  التعاوني اليماعي وتنمية مثاراف العم  اليماعي بطدف تدوير تداء جميي العامغ ن م، -2

 .االست ادة م، تاهة الداقاف وتاهة العامغ ن لاملوسسة الترلوية
ترسيخ م اهيم اليودة الشامغة والقائمة ماف ال امغية و ال عالية تان شعارها الدائم " تن نعم  األشياء -2

 .ي ت  مرة"لدريقة صحياة م، تول مرة و 
تاقيا نقغة نومية  ي ممغية الترلية و التعغيم تقوم ماف تسال التوعيا لغبرامل واإلجراءاف والت عي  لألنظمة -4

 .والغوائح والتوجيطاف واالرتقاء لمستوياف الدالب
اف االهتمام لمستوى األداء لإلداري ن واألسات ة واملوظ  ن م، خالل املتابعة ال امغة وإيواد اإلجراء-9

التصحياية الالزمة وتن ي  لرامل التدري  املقننة واملستمرة والتأهي  الييد، مي ترم ز اليودة ماف جميي تنشدة 
 .)املخرجاف -العمغياف -م وناف النظام التعغيم  ) املدخالف
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وى اليودة ال   اتلاذ تاهة اإلجراءاف الوقائية لتال ي األخداء قب  وقومثا ورهي درجة الثقة  ي العامغ ن و ي مست-0
 . ققتطا املوسساف داخ  النظام والعم  ماف تاسينطا لص ة مستمرة لت ون دائماج  ي موقعثا الحقيقي

الوقوف ماف املشكالف التعغيمية  ي امليدان، ودراسة ه ه املشكالف وتاغيغثا لاألسالي  والدرق العغمية -7
 ي اليامعاف ال   تدبا نظام اليودة مي لعزيز اإليوالياف  املعروهة واقتراح الحغول املناسبة لثا ومتابعة تن ي ها

 (5).والعم  ماف تال ي السغبياف

 

 فوائد نظام الجودة في التعليم العالي:-3
 .ضب  وتدوير النظام اإلداري  ي اليامعة نتيوة وضوح األدوار وتاديد املسئولياف -
 .واالجتمامية والن سية والرو ية االرتقاء لمستوى الدالب  ي جميي اليوان  اليسمية والعقغية -
 .ضب  ش اوى الدالب ، واإلقالل منطا ووضي الحغول املناسبة لثا -
 .زيادة الك اءة التعغيمية ورهي مستوى األداء ليميي اإلداري ن واألسات ة والعامغ ن لاليامعة  -
 .الوهاء لمتدغباف الدالب وامليتمي والوصول ملف رضاهم وها النظام العام لغوزارة -
 .توه ر جو م، الت اهم والتعاون والعالقاف اإلنسانية السغيمة ل ن جميي العامغ ن  ي اليامعة -
تمك ن مدارة اليامعة م، تاغي  املشكالف لالدرق العغمية الصحياة والتعام  معثا م، خالل  -

 .اإلجراءاف التصحياية ملني وقومثا مستقبالج 
 .خالل ملراز االلتزام لنظام اليودةرهي مستوى الوعي لدى الدالب تواه اليامعة م،  -
 .الترال  والت ام  ل ن جميي اإلداري ن واألسات ة  ي اليامعة والعم  م، طريا ال ريا وبروح ال ريا -
واإلدارة التعغيمية، اال ترام والتقدير املحاي  -اليامعة–تدبيا نظام اليودة يمنح املوسسة التعغيمية  -

 (6) .واالمتراف العاملي

 :مراحل تحقيق الجودة في التعليم العالي -4
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 : مرحلة التقييم-4-1
يتم  ي ه ه املر غة التعرف ماف الوضي القائم لاملوسسة م،  يث اإلم انياف املادية والبشرية والدريقة            

النظام التعغيم  ونتائل التاصي  العغم  لغدالب ومدى العالقة ل ن اليامعة وامليتمي وتقييم  ال   يدبا بطا
 .مناصر العمغية التعغيمية

 :مرحلة تطوير وتوثيق نظام الجودة-4-2
 ي ه ه املر غة يتم تدوير النظام م، خالل تن ي  خدة تدويرية شامغة الستي اء متدغباف املواص ة ) تيزو            

( م، خالل منشاء دلي  اليودة وإجراءاغطا ولعغيماف العم  وخددا م، تج  ضمان الحصول ماف نظام  5112
 .اليودة املدغوب وذلك لالتعاون مي منسوبي اليامعة وم، عم امتماده م، اإلدارة العغيا

 -:مرحلة تطبيق نظام الجودة-4-3
اليامعة م، تقسام وو داف مدارية وهنية، وتقوم مدارة يتم  ي ه ه املر غة تدبيا نظام اليودة ماف            

 .التعغيم العالي لاملتابعة والتأمد م، تن ي  وتدبيا مجراءاف ولعغيماف نظام اليودة
 -:مرحلة إعداد برامج ومواد التدريب-4-4

دارية خالل هترة تدبيا تقوم اليامعة  ي ه ه املر غة لومداد مواد التدري  و التعغيم ملختغ  املستوياف اإل             
 .النظام مي توزتي ه ه املواد ماف جميي العامغ ن  ي اليامعة لإلطالع مغيطا تمثيداج لغتدري  مغيطا

 -:مرحلة التدريب-4-5
( و تدبيقاتا  5112يتم  ي ه ه املر غة تدري  مومومة م، منسوبي اليامعة ماف نظام اليودة ) األيزو             

 .ي  التدري  ال قاج لبقية العامغ ن ويرمز التدري  ماف الدريقة املثاي إلجراء املراجعة الداخغيةويقوم هوالء لتن 
 -:مرحلة املراجعة الداخلية-4-6

و تتم م، طريا هريا العم   ي اليامعة املدبا بطا نظام اليودة، وغطدف املراجعة الداخغية ملف التأمد م،             
م، تدبيا اإلجراءاف والتعغيماف الخاصة لالنظام وامتشاف  االف مدم املدالقة قيام جميي تقسام اليامعة 
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( تغيطا مراجعة اإلدارة العغيا لغتاقا م، تدبيا  5112ولعديغثا  ي ضوء متدغباف املواص ة العاملية  ) األيزو 
 .النظام وت عيغة ميدانياج 

 -:مرحلة املراجعة الخارجية-4-7
املاناة لغشثادة لاملراجعة الخارجية م، استي اء نظام اليودة ملتدغباف املواص ة وامتشاف تقوم اليثة             

 . االف مدم املدالقة واتلاذ اإلجراءاف التصحياية والوقائية ملعاليتطا
 -:مرحلة الترخيص-4-8

بعد متمام املراجعة الخارجية م، اليثة املاناة لغشثادة يتم اتلاذ القرار بشأن منح اليامعة شثادة            
 (7). (  ي  الة املدالقة التامة لغمواص ة 5112اليودة العاملية ) األيزو 

 :مستويات الجودة-5
 :0999األيزو  -نظام الجودة -1-5

مام لسغسغة م، املعاي ر ال   تم وضعثا م، قب  الثيئة الدولية هو مصدلس  ( ISO 9000 ) 5111تيزو            
لتاديد تنظمة اليودة ال   ينباي International StandardizationOrganization - (ISO) لغمواص اف القياسية

رقم تدبيقثا ماف القداماف الصنامية والخدمية املختغ ة وتغمة تيزو مشتقة م، تغمة يونانية لعن  التساوي، وال
من  صدورها  5111هو رقم اإلصدار ال ي صدر تاتا ه ا املعيار تو املواص ة وقد نالن مواص ة األيزو  5111

 -:م اهتماماج لالغاج لم تنغا تية مواص ة قياسية دولية م، قب 0587مام 
 -:ملف عالث مستوياف 5111وتنقسم مدال  تنظمة اليودة تيزو 

 5110توالج : نظام تيزو 
 .يلتص لاملوسساف ال   تقوم لالتصميم والتدوير واإلنتاج والترمي  والخدماف             

 5112عانياج : نظام تيزو 
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يلتص لاملوسساف ال   تقوم لاإلنتاج والترمي  والخدماف و يث تن املدارل مموسساف لعغيمية ال تقوم            
 .5112لتصميم املناهج هه  تلضي لنظام املواص ة تيزو 

لسعة مشر لنداج تمث  مومومة مت امغة م، املتدغباف الواج  تواهرها  ي  5112تتضم، املواص ة تيزو             
نظام اليودة املدبقة  ي املوسساف التعغيمية لغوصول ملف خدمة لعغيمية مالية اليودة، وحي ماف الناو اجلي: 

سسة  ي النظام ، ضب  البياناف والوعائا ، ، قبول لسيي  املو  -نظام اليودة –)مسولية اإلدارة ، النظام 
العغمية ، اإلختباراف ، التقييم بش   مام ،  –ممغياف الشراء، العناية لالدالب ، تتبي س ر العمغية التعغيمية 

 االف مدم املدالقة مي النموذج ، اإلجراءاف التصحياية والوقائية ، التلزي، والح ظ ، ضب  السيالف ، 
 .) التدري  ، الخدمة ، األسالي  اإل صائية التدقيا الداخاي ،

 5112عالثاج : نظام تيزو 
يلتص لالور  الصغ رة هه  ال تصمم منتواغطا وتقوم بعمغية التوميي ويمك، ضمان جودة منتواغطا             

 091رم، مواص اف وطنية. ولقد تبنن ه ه املواص اف تمث لامتبارها.لالت تيش ماف املر غة النطائية لغمنتواف
 .(8)دولة

من م ثوم مدارة اليودة الشامغة  ي التعغيم يش ر ملف قدرة املوسسة التعغيمية ماف تاقيا ا تياجاف            
املست يدي، م، املوسسة التعغيمية ) امليتمي ( ورضاهم التام م، املنتل )الخريوون( ،لمعنو آخر هاليودة  ي 

بما ياقا رضا امليتمي لوص ا البرامل التعغيمية  ي الخريو ن،و اف  ق  التعغيم العالي لعن  مدى تاقا تهد
 .املست يد األول م، وجود املوسساف التعغيمية

وتتمث  جودة املناهج الدراسية  ي االهتمام لماتوياغطا ووضوح غايتطا وإم انية تاقيقثا وواقعيتطا  ي تغبية             
جان  االهتمام املماع  لوودة طرق التدرتس ووسائ  وتسالي  التقييم رغباف املست يدي، )الدالب، امليتمي( ملف 

ال   يو  تن ت ون تولويتطا دائماج العم  ماف تاقيا التاس، املستمر  ي ممغي   التعغم والتعغيم املوجا ملف تاقيا 
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لثدر الثائ  التاس،  ي قدراف ومثاراف الدالب ماف ناو متواص  وذلك من  سنواف الدراسة األولية سيونبنا ا
 . ي املوارد هيما بعد

 وم، املثم مدم اغ ال التوجثاف ال غس ية ال   تاكم صياغة معاي ر جودة املنهج الدراس  :             
امليتمي ال ى يتم هيا تدوير املناهج وال ى اللد ان يتوهر هيا العدالة االجتمامية وت اهو ال ري والحرية  -توالج :

 .والديمقراطية
 .االرتبا  الوعيا ل ن املناهج الدراسية ومواالف العم  واالنتاج -: عانياج 

 .تبنو م ثوم انتاج املعرهة وما يتدغبا ذلك م، ت وي، العقغية القادرة ماف ه ا االنتاج -عالثاج :
 .تبنو م ثوم التعغم ال الي وما يتدغبا م، مثاراف -رابعاج :

 .موامبة التدوراف الحديثة  ي مالم متغ ر يعتمد ماف صني املعرهة ولعددية مصادرها -خامساج :
 .لعزيز نموذج التعغم النش  وتوظي  املعرهة وتدبيقثا -سادساج :
 .الترم ز ماف اساسياف العغم م، م اهيم وقوان ن ونظرياف -سابعاج :
 .تبنو االسغوب العغم   ي الت ك ر واتلاذ القراراف و   املشكالف -عامناج :

 .تاديد مستوياف االتقان  ي جميي املياالف املعرهية واملثارية والوجدانية -تاسعاج :
:  .ترسيخ قيم العم  اليماعي والتدري  ماف مثاراتا -ماشراج

 .ي ر اليودةترسيخ نم  االدارة ال امغة املرنة ال   تتبنو معا - ادي مشر :
 .املشارمة امليتمعية وقيم املواطنة ال امغة -عاني مشر :

 .التقويم  ف تاهة مرا   لناء املنهج وتدويره -عالث مشر :
 :خصائص جودة املنهج-6
 .لناء املنهج وتصميما وتدويره وتن ي ه وتقويما  يالشمولية: تي اططا تتناول جميي اليوان  املختغ ة -0 

 .اللد ان تتواهر مند الحكم ماف مدى ما تواهر م، تهداف املوضومية: وحف-2
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 .املرونة: مراماة تاهة املستوياف وتاهة البيئاف -2
 .امليتمعية: تي اططا ترتقى مي ا تياجاف امليتمي وظروها وقضاياه-4
 .االستمرارية والتدوير: تي ام انية تدبيقثا ولعديغثا --9
 .واتلاذ القرارافتاقيا مبدت املشارمة  ي التصميم  -0

منظومة  يمن مدارة اليودة ،حي وسيغة ممتدة ال تنتهو ولشم  ت  م ون وت  هرد  ي املوسسة ومشارمتطم              
التاس ن املستمر لألداء. وادارة اليودة حي ايضا جميي االنشدة لإلداراف واالقسام املختغ ة ال   تديرها سياسة 

: )التلدي  لليودة، يملسئولياف ال   يتم تن ي ها لواسدة مناصر اليودة وحاليودة وال   لشم : االهداف وا
 .)مراقبة اليودة، توميد اليودة، تاس ن اليودة

وم، الضروري تن ُينظر لليودة ماف تططا هغس ة مشترمة لشّ ِّ  جزءاج جوهرياج م، قيم وعقاهة املوسسة ،             
وماف ذلك ، يو  تن . ثال، وتهداف ه ا الوجود ، ومي ية تدائطا ألمما ولسامد  ي ت س ر سب  وجود ه ه املوسسة

 .يستمر وجود اليودة الشامغة ماماج بعد مام ما دامن املوسسة موجودة
متغقي الخدمة املتغ رة، وتوقعاغطم بش    ا تياجافاليودة حي هغس ة مشترمة ومترالدة غطدف لتغبية            

الة م، اليميي  مستمر وتام وبنواح تمبر م، املناهس ن وذلك م، خالل التاس ن املستمر لغموسسة وبمشارمة هعَّ
 .م، تج  من عة املوسسة والتدوير ال الي ملوظ يطا، وبالتالي تاس ن نومية الحياة  ي امليتمي

ة   -املوسسة وتمّثِّ  الثقاهة املشترمة مومومة م، القيم واملعتقداف واألنما  السغومية ال   لشّ ِّ  جوهر هويَّ
 (9).مرمز اليودة الشامغة

وما يو  ممغا هو لناء عقاهة موسسية ت ون هيطا اليودة بش   مام حي القيمة املوجثة لنشاطاف األهراد،             
ويتاقا ه ا مندما تتل  اإلدارة الخدواف الضرورية لتاس ن تداء املديري، واإلداري ن واملوظ  ن واألسات ة داخ  

 .، تو تي موسسة تخرى  عغيميةالتاملوسسة 
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م يسامد النال ماف              وُتعتبر ت ج م، التعغيم والتدري  ضرورياج  ي ه ه العمغية  يث تن املناخ املستمر لغتعغُّ
 .هثم تهمية تدبيا م اهيم اليودة الشامغة وت س ر ه ا التدبيا

طويالج ، مال تننا ناتاج لسنواف لنوع  آالف املوظ  ن وإن تان اإلمالن م، عقاهة جودة جديدة ال يستغرق وقتاج 
 .يتصرهون لدريقة جديدة ملتغ ة

 ي  واالستمراروإذا لم تك، اإلدارة مستعدة إلظثار الصبر وب ل اليثد  ي التلدي  وقيادة ممغية التغي ر             
 . تسغوبطا تواه اليودة الشامغة ، هغ، تتاقا نتائل هامة  ي املدى املنظور 

ورد نظرية ولتاوي  هغس ة اليودة الشامغة ملف  قيقة واقعة  ي موسسة ما ، يو  تال تبقى ه ه ال غس ة م
م ثوم اليودة يو  تن تصبح جزءاج م، النظام ، و غقة  ي  استيعابول لك وبمورد  موردة دون تدبيا مماي.

ما يسمو لودارة اليودة الشامغة. وحي ممغية ممغية اإلدارة التن ي ية م، قمة الثرم التن ي ي ملف قامدتا، وه ا 
دة وتتبي م داها األخرى لايث تصبح مألوهة لغموسسة يتم تن ي ها  طويغة األمد تت ون م، مرا   مادَّ

 لاستمرار.
 مؤشرات الجودة في التعليم العالي:-7
 :وتتلخص تاتا العناصر التالية جودة الدغبة: وهم م، تلرز موام  تاس ن جودة الخدمة التعغيمية،-0
انتقاء الدغبة: تتمث  ممغية انتقاء الدغبة لقبولثم لاللتااق لالتعغيم العالي م دى املمارساف الشائعة  ي -

اليامعاف وال غياف، لامتبار اليامعاف وال غياف ال   تنتقي طغبتطا تتم ز م، مثيالغطا األق  انتقاء،  يث من 
 مث  الخدوة األولف  ي جودة التعغيم اليامضي.انتقاء الدغبة وقبولثم ي

نسبة مدد الدغبة: م، ل ن مظاهر جودة الخدمة التعغيمية األخ  بع ن االمتبار نسبة مدد الدغبة لعضو هيئة -
ه غما تان . تاقيا هعالية العمغية التعغيمية التدرتس، مذ يو  تن ت ون ه ه النسبة مقبولة لالدرجة ال   تضم،

غيال تان ذلك تهض   ي رهي  يوية الدرل، وإتا ة هرصة تمبر لغمشارمة وتبادل األه ار،  لاإلضاهة مدد الدغبة ق
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لعنصر مثم وهو داهعية الدغبة واستعدادهم لغتعغم وسعيطم لغمعرهة و ّ  االطالع واالستكشاف والرغبة  ي 
 الحصول ماف عراء معغومالي.

التدرتس تأهيغا العغم ، األمر ال ي يسثم  قا  ي معراء جودة هيئة التدرتس: و يقصد لوودة مضو هيئة  -2
 .العمغية التعغيمية وها ال غس ة الترلوية ال   يرسمثا امليتمي

جودة املناهج : ويرتب  ه ا اليزء م، املعاي ر لاملدى ال ي لستديي هيا ه ه املناهج الدراسية تن لعم  ماف -2
، مذ تن تولوية جودة الخدماف التعغيمية لستدعي تاس ن املناهج. تنمية قدرة الدال  ماف تاديد املشكالف و غثا

 :ويتم ذلك م، خالل الخدواف التالية
التعغيم: وذلك لوضي مطار لسياساف يستطدف املحاهظة مغيطا  ي ت ام  وتوقين مالئم ن  استراتيويةتاديد  -0

 :التعغيم هما استراتيويةوتوجيطثا الوجثة الصحياة وينباي مراماة خاصيت ن مند تاديد 
وجوب الترم ز ماف العالقاف ل ن األشياء: وذلك لويواد سغسغة تامغة م، العالقاف الداخغية  ي النظام  –ت 

 .النظام التعغيم  م   والبيئة ال   يتواجد هيطاالتعغيم  املوجودة ل ن مستوياتا املختغ ة، ل ن 
التعغيمية بطدف م داث التواهقاف شامال ليميي جوان  العمغية وجوب الترم ز ماف التوديد: لايث ي ون   -ب

 . ال   ياتاج مليطا النظام
املرسومة:  يث تتضّم، ه ه الدراسة طرق التدرتس ووسائغا  االستراتيويةضوء   يدراسة الواقي الحالي  - 2

 .لاإلضاهة ملف اإلدارة اليامعيةوتسالي  التقويم، وإمداد األستاذ وتدريبا 
لغوصول ملف تهداف ماددة وماف مرا   التلدي : مبارة م، ممغية تتضّم، اتلاذ مومومة م، القراراف  - 3

معينة، وخالل هترة زمنية معينة مستعينا لاإلم اناف املادية والبشرية واملعنوية املتا ة والثدف م، ذلك تططا 
 لسث  ممغية التن ي  والتموي  والتغي ر  ي العمغية التعغيمية.

 :جودة القيادة اإلدارية-4
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توال: لعري  القيادة: لقد ل لن مدة مااوالف إلمداء م ثوم صحيح لظاهرة القيادة، وهيما ياي بعض األمثغة ال   
 : اولن التعرض لث ا امل ثوم

التصرف هالقائد ماف سبي  االشتقاق هو تائ،  ي املقدمة تو لاأل رى هو الرتل امل كر ال ي ينظر وياس،             
لصالس سائر اليسم) تي مرؤوسيا( ، والقيادة سغوك يقوم لا القائد لغمسامدة ماف لغوغ األهداف اليمامية 
وتاريك اليمامة ناوها، وتاس ن الت ام  االجتماعي ل ن األمضاء، والح اظ ماف تماسك اليمامة، ولسي ر 

 (10).مواردها، وهك ا يمك، النظر لغقيادة تيضا معمغية سغومية
 :اتمةخ

من املتتّبي ملسار تدور التعغيم العالي م، مر غة ملر غة يكتش  مدى الصراع لبغوغ اجمال ال ي ترجو             
املوسساف التعغيمية تاقيقثا م، طغبة وتسات ة وإداري ن. وباس  التدوراف الحالية والثورة املعغوماتية ل، يتألى 

 :وال   يو  األخ   بطا وتبنيطا م كر ومنهج يثمر مّما يألي ذلك مال لمدمح ما يسمو لاليودة،
 .توسيي تها القيادة اإلدارية العغيا لايث يصبح ت  ت ك رها  ي التلدي  االستراتيجي واتلاذ قراراف ممتازة

املحاهظة ماف  يوية وسمعة املوسسة التعغيمية م، خالل التدوير والتوديد والتاس ن املستمر والتعغيم 
 .ري  والتكي  مي املتغ راف البيئية اليامعيةوالتد

تقوية مرمز املناهسة لغموسسة التعغيمية م، خالل تقديم خدماف ذاف جودة مالية  ي الوقن املناس  لكس  
 .رضا وعقة العمالء لالتم ز ماف املناهس ن

 .تبّن  املشارمة اليامعية لتاس ن األداء واإلنتاجية م، خالل تبّن  تسغوب هرق العم 
 .تاس ن رضا الدالب وزيادة عقتطم لمستوى جودة خدمة التعغيم املقدمة لثم م، قب  ال غياف اليامعية

 .تاقيا رضا تمضاء هيئة التدرتس واإلداري ن وتدوير م اءة تدائطم م، خالل ورشاف مم  وبش   منّظم
غوبة م، الشرتاف وموسساف تاقيا متدغباف سوق العم  م، خالل تغبية ا تياجاغطم م، ملرجاف التعغيم املد

 .العم   ي امليتمي
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لعظيم دور اليامعة وتاس ن مرمزها التناهس   ل ن اليامعاف املحغية والعاملية، لاملساهمة  ي التنمية االقتصادية 
 .واالجتمامية والبشرية وتدوير امليتمي املحي  لاليامعة

 .ماف ملرجاف اليامعاف تاس ن جودة الخريو ن م، اليامعاف لما يساهم  ي زيادة الدغ 
 .ت وي، عقاهة اليودة الشامغة  ي موسساف التعغيم العالي، هدهثا التاس ن لاستمرار  ي جميي تقسام ال غياف

ملراز العم  اليماعي وتاس ن االتصاالف وبناء اإل سال لالوالء لليامعة، والشعور لاملسوولية ليميي العامغ ن 
 لاملوسسة اليامعية.

 :الهوامشقائمة 

ت مد ملراهيم ت مد، اليودة الشامغة  ي اإلدارة التعغيمية واملدرسية، اإلسكندرية:دار الوهاء لدنيا الدبامة (1)
 .22، ي  .2112والنشر، 

جيم ورتوا، الدريا ملف القيادة و التنمية الشخصية، ترجمة سالم لعيس و، الدبعة األولف، دار مالء الدي،، (2)
 .40، ي 0555دمشا، 

، ممان: دار املس رة لغنشر 2مبده هغيا، اقتصادياف التعغيم:مبادئ راسخة واتواهاف  ديثة،   هاروق (3)
 .025-022،ي ي .2117والتوزتي والدبامة، 

، ممان:دار ص اء لغنشر 0مماد تلو الرب وآخرون، ضمان اليودة  ي موسساف التعغيم العالي ، (4)
 .21، ي 2101والتوزتي،

 .22-20، ي ي ااملرجي السال ،مماد تلو الرب وآخرون(5) 

حييم الدائي ،مامد هوزي العبادي،هاشم هوزي العبادي،مدارة اليودة الشامغة  ي  يوس (6) 
 .22، ي 2118،ممان :موسسة الوراق لغنشر والتوزتي،0التعغيماليامضي، 

مود املوسسة اليامعية لغدراساف و النشر و التوزتي،  ش يا رضوان، السغومية و اإلدارة، الدبعة الثانية،(7) 
 .50-88، ي ي 2112لبنان، 
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 .215،ي املرجي السالا حييم الدائي ، يوس (8) 

تسس و مبادئ مغم اإلدارة العامة، دار العغوم،  -شحما ، املخ  ملف العغوم اإلدارية مامود(10) 
 .009-000،ي ي .2101اليزائر،
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 إستخدام تحليل املسار لتكوين نموذج ُمفّسر 

 الخرطوم بمدينة امُلعاقين حركياً  ىملفهوم وقبول الذات واآلخر لد

Using the Path Analysis to Construct an Explanatory Model 

of Self- concept, Self-acceptance, Other-concept and Other-

acceptance among Physically Disabled in the State of 

Khartoum 

قسم علم النفس، كلية اآلداب، رئيس د. عثمان فضل السيد أحمد فضل السيد، أستاذ العالج النفس ي املشارك،  .1

  ،جامعة النيلين، السودان
Osman Fadl- Alsid Ahmed Fadl-Alsid- Professeur associé de psychothérapie, chef du 

département de psychologie, Université Al -Neelain, Soudan,00249912127257, 

osman19790@gmail.com. 

 . أ. هناء عبد العظيم حسن الهاشمي، طالبة دكتوراة، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين، السودان، 2

Hana Abdelazim Hassan Alachimi, doctorant, Faculté des études supérieures, Université Al-

Neelain, Soudan, 00249126126452, hanaelhashmi2010@gmail.com. 

 

 2221/ 20/ 12: نشرتاريخ ال   2221/ 20/ 21تاريخ القبول:       1/2221/ 11تاريخ االستالم: 

 ملخص :
لدى ًتكوين نموذج ُمفّسر ملفهوم وقبول الذات واآلخر استخدام تحليل املسار ليهدف البحث إلى 

، اإلرتباطيستخدم الباحثان املنهج الوصفي اولتحقيق ذلك  ،املُعاقين حركيًا بوالية الخرطوم
متغيرات أن وأشارت النتائج إلى  ،حركياً  عاق( ُم 805) عددهاعينة  تم جمع البيانات من حيث

mailto:osman19790@gmail.com
mailto:hanaelhashmi2010@gmail.com
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ية بوال  عاقين حركياً لُم ل ملفهوم وقبول الذات واآلخر ا  ن نموذجًا يفسرّتكوّ  ُمجتمعة البحث
 . الخرطوم

 مفهوم الذات؛ مفهوم اآلخر؛ قبول الذات؛ قبول اآلخر؛ اإلعاقة الحركية. كلمات مفتاحية:

Abstract:  

The research aims to use path  analysis to  construct  an 
explanatory model for the concept and acceptance of self and 
other among  the physically disabled in Khartoum State, To 
achieve this, the researchers used  the correlational descriptive 
method, where data were collected from a sample of (568) 
physically disabled, The results indicated that the research 
variables combined form a model that explains the concept and 
acceptance of self and other for the physically disabled in 
Khartoum State. 
Keywords: Self- concept; Self-acceptance;  Other-concept;  Other-acceptance;  Physically  Disabled. 

 

 ة: ـــــــــــمقدم

ر هو الهدف الرئيس ي للعلم ويقصد به محاولة التوصل إلى تفسير الظواه
 هضبط فيمن خالل تصميم موقف تجريبي تُ مكان البحث  أسباب حدوث الظاهرة 

بدقة عالية في العلوم التجريبية ويتعذر تصميم التصميمات  العوامل الدخيلة،
التي تعتمد علي  لجأ بعض الباحثين إلي طرق الضبط اإلحصائيياإلنسانية لذا 

وأهم  هذه معامالت اإلرتباط بصورة عامة ومعامالت اإلنحدار على وجه الخصوص 
الباحث تفسير . وبالطبع ال يستطيع (Path Analysis)الطرق هي تحليالت املسار

على تجريبية التصميمات بال ةأو حتى املحسوببتحليالت املسار  املعامالت املحسوبة
وذلك ألن تحديد العالقات  (Causal Relations)عالقة سببيةتوفر إنها دليل على 
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يتغير إذا ُاستبعدت اآلثار بين متغيرين أو أكثر ال  تالزم السببية يتطلب وجود
فالبحث  -على وجود ترتيب زمني بين املتغيرات الدخيلة عالوةً  الناتجة عن املتغيرات

 (Explanatory Models)نماذج تفسيرية افتراضعن العالقات السببية يتطلب 
، ويعتمد ذلك على اإلطار الظاهرة مكان التفسير توضح التأثير املتبادل بين تغيرات

 .(1) النظري الذي يتبناه الباحث

ملفهوم وقبول الذات  يحاول الباحثان بناء نموذج تفسيري  في البحث الحالي
–Carl Ransom Rogers: 1902واآلخر يقوم علي نظرية الذات لكارل روجرز 

فهم اآلخرين إن فهم الذات شرط لقبولها و  االذي يفترض من خالله((1987
 أهمها اإلعاقة الحركية التي تفرض على ذلكتعيق  اً هنالك قيود ّن أغير . وقبولهم

ومما يزيد األمر تعقيدًا هو عدم تفهم اآلخرين لإلعاقة  .حركته بلّك ًا تعاق قيوداملُ 
في طائلة ذوي اإلحتياجات الخاصة  موضعته مهذا عالوة على أّن إعاقته .(2) واملعاقين
دم لهم مجتمعاتهم املحلية خدمات أكثر من غيرهم ليعيشوا ّق ترض أن تُ ّف الذين يُ 

 .(3)قدراتهم الشخصية ألقص ي حد ممكنحياة كريمة وينموا 

لتأثير ل، و لذاته وتقبلها وتفهم اآلخرين وتقبلهم الشخص تفهمنتيجة ألهمية 
سوًة العادية الحياة بمميزات ذويها تمتع ل دون وّ السلبي لإلعاقة الحركية التي تُح 

ُ
أ

لًتكوين  املسار تستخدام تحليال شرع الباحثان في إ -غير املُعاقين حركيًا  مبنظرائه
في  -عاقين حركيًا بوالية الخرطوماملُ  ىنموذج ُمفّسر ملفهوم وقبول الذات واآلخر لد

محاولة منهما للوصول إلي نتائج تساهم في تشخيص األثر السلبي لإلعاقة الحركية 
 .الطبيعيول املُعاق علي مميزات العيش صّ ُح إمكانية  زز ُتعّ و 
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 له [:مشكلة البحث األساسية في التساؤل العام الذي نصه تتمثل مشكلة البحث:
ومفهوم  الُعمر واملستوي التعليمي والنوع اإلجتماعي ونوع ودرجة اإلعاقةون كّ ي  

عاقين حركيًا بوالية املُ  ىمفهوم وقبول الذات واآلخر لدُيفّسر الذات نموذجًا 
  اآلتية: الفرعيةالتساؤالت شتقاق إوتحقيقًا للدقة يمكن ] الخرطوم؟

 االجتماعي ُتفّسرنوع المر، واملستوى التعليمي، و لعُ ل مسارات جوهريةوجد ت هل .1
 ؟بوالية الخرطوم عاقين حركياً للُم  مفهوم الذات

عاقين للُم  مفهوم الذات ُتفّسر درجة اإلعاقةو لنوع  مسارات جوهريةوجد ت هل .2
 ؟بوالية الخرطوم حركياً 

مفهوم اآلخر وقبول الذات  ُتفّسرملفهوم الذات  مسارات جوهريةوجد ت هل .1
 .بوالية الخرطوم عاقين حركياً للُم اآلخر  قبول و 

أهمية املتغيرات التي يتناولها والنتائج أهمية البحث الحالي في كمن ت أهمية البحث:
 : ، وفيما يلي إيجاز لذلكالتي يمكن أن يتوصل إليها

اإلنساني؛ فالشخص يتصرف إطارًا مرجعيًا لتوجيه السلوك مفهوم الذات  يعد .1
 بناًء على فهمه لذاته.

قبول الذات هو بمثابة إتفاق الشخص مع ذاته؛ فالقبول يسمح للشخص  .2
 بالتغيير نحو األفضل والعيش في سالم داخلي والرضا والثقة في الذات واآلخر.

هتمام الباحثين في العلوم اإلنسانية في اآلونة األخيرة إمفهوم اآلخر على  إستحوذ .1
االجتماعي االهتمام  وجود ونوع ودرجةفي ذلك نظرًا ملا يمثله من دور محوري و 

 .املُتبادل
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 لآلخرينتقبل يبدي الشخص املُ ؛ إذ يجابية في الشخصيةإ ةصف خرتقبل اآل  .4
 نفتاحغيره بقدر كبير من اال مع عامل تالتعاون والود واملحبة ورحابة الصدر وي

 .التسامحو 

عاقين إستثمار إمكانات املُ تفيد النتائج التي سوف يتمخض عنها البحث في  .8
حركيًا ألقص ي حد ممكن لتعزيز إمكانية أن يصبحوا أشخاص صالحين 

 ومصلحين إجتماعيًا.

تفيد النتائج التي سوف يتمخض عنها البحث في وضع برامج إرشادية لخدمة  .0
 املعاقين حركيًا.

يمكن إستخدامها في الحقل التطبيقي أو في إجراء يقدم البحث "أربعة" مقاييس  .7
 بحوث علمية مشابهة.

دراسة  –في هذا البحث املنهج الوصفي اناستخدم الباحث منهجية البحث:
، وهو نوع من التصميمات لجمع البيانات اً تصميم اإلرتباطي  –العالقات املتبادلة

، مستخدمًا في أو أكثر متغيرينالبحثية يهدف إلى تحديد مدى التالزم في التغير بين 
ر ما يرتبط بمتغير آخر ذلك معامل االرتباط التي تعني ، وبذلك فإن وظيفته أن متغّيِّ

دون تحديد األساسية هي محاولة الوصول على قوة العالقة بين هذه املتغيرات 
 ستخلصة منه عن العالقة بين املتغيرات ال ترتقي، إْذ أن املؤشرات املُ سببية العالقة

لتحديد العلة والنتيجة، ولكنه ومع تقدم أساليب الضبط اإلحصائي فان هنالك 
محاوالت لتوسيع أفق معامل االرتباط لتتضمن بعض املعاني السببية وذلك فيما 

 (.5)(،4)يسمى بتحليل املسارات
هنالك عدت إعتبارات دفعت الباحثان  تحليالت املسار: مبررات إستخدام

 :إنه ، أهمهااملساراتتحليل إلستخدام 
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 البحث الحالي. أنسب التصميمات البحثية لتحقيق أهداف .1

كمففا هففو الحففال فففي  يصفف الظففواهر مكففان البحففث كمفا هففي دون تففدخل مففن الباحفث .2
 .التصميمات التجريبية

ر صفففففحة شفففففبكة متداخلففففة مفففففن العالقفففففات بدرجففففة تناسفففففب الطبيعفففففة املعقفففففدة يختبفففف .1
 للسلوك اإلنساني.

 اإلنحدار.أرقي درجات الضبط اإلحصائي املتمثلة في معامالت  ند علىيست .4

 .ية اإلرتباطية طابعًا سببياً فيعطي البحوث الوص .8
  األدبيات: -2

 نظريةتحليالت املسار و لبحث تعريف متغيراته األساسية و تتضمن أدبيات ا
 ، وفيما يلي بيان لذلك بش ئ من التفصيل:فالبحوث السابقة الذات

 متغيرات البحث األساسية:  تعريف-2-2
أحد أساليب التحليل بأنه  اً نظري تحليل املساريعرف املسار:  تحليل -1-1-1

 تعتمد علي معامالت اإلرتباط وباألخص معامل اإلنحدار،التي اإلحصائي املتقدمة 
فترضة على أسا  نظري املسببية النماذج البيانات ويهدف من إستخدامه تحليل 

لمعادالت ل التحليل اإلحصائي فيتمثل في نتائجإجرائيًا أما  (.6)أو منطقي محدد
 (.SPSSبرنامج الف) في امُلخصصة لحساب تحليالت املسار املتضمنة

 تصوري مخططبأنه  اً نظري التفسيري  النموذجيعرف  :التفسيري  النموذج -1-1-2
املتغيرات املكونة  بين بادلةتاملُ  العالقات يبينمحدد  نظري  أسا  على ستندي

فسوف تكوين   إجرائياً أما  .للنموذج بدرجة ترتقي إلي تحديد السبب والنتيجة
النموذج التفسيري من خالل التصورات النظرية التي حددتها نظرية  انالباحث

 الذات ونتائج البحوث السابقة.
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واألفكار  نمط املدركات والتصورات بأنهنظريًا  يعرفه "روجرز" مفهوم الذات:-2-2-2 
الواعية بالنسبة لضمير املتكلم أنا عن ذاته كما هي عليه في الحقيقة وكما يراها 

  (.7)اآلخرون عليه وكما يحب أن يكون عليها في الحاضر أو املستقبل
 واألفكار: نمط املدركات والتصورات بأنه نظرياً  يعرفه "روجرز" تفهم اآلخر:-2-2-4

 (.8)الواعية بالنسبة لضمير املتكلم هو
نمط الخبرات االنفعالية الواعية بأنه  نظرياً  يعرفه "روجرز" قبول الذات:-2-2-2

 .(9)وهي عبارة عن أحكام إيجابية وسلبية عن الذات "أنا"بالنسبة لضمير املتكلم 
نمط الخبرات االنفعالية الواعية بأنه  نظرياً  يعرفه "روجرز" قبول اآلخر:-2-2-6

 .(10)ايجابية وسلبية عن اآلخر أحكامبالنسبة لضمير املتكلم هو وهي عبارة عن 
ومفهوم اآلخر وقبول  مفهوم الذات انيعرف انفان الباحث إجرائياً أما 

مجموع الدرجات التي يتحصل عليها املُعاق حركيًا من  مبأنه الذات وقبول اآلخر
 .لقيا  تلك املتغيرات في البحث الحالي ةلمقيا  املستخدملخالل إستجابته 

الذي تعوق  شخصذلك ال بأنه نظرياً  حركياً عاق املُ يعرف  حركيًا:عاق املُ -2-2-7
و أو مفاصله أصاب عضالته أو مرض أو عاهة أو خلل أحركته ونشاطه الحيوي فقدان 

فإن املُعاقين حركيًا هم  إجرائياً أما  (.11)العاديةعظامه بطريقة تحد من وظيفتها 
 بق عليهم أدواته.طّ األشخاص الذين يمثلون عينة البحث الحالي والذين سوف تُ 

  تحليالت املسار:-2-0
( إلي أسلوب Sewall Wright:1921توصل عالم الوراثة سيوال رايت)

كوسيلة تساعد علي  م(1202-1221وعرضه في سلسلة مقاالت بين) تحليالت املسار
ية التي استخدمت من أحدث البحوث الوراثو  التعبير عن الوراثة بطريقة رياضية،

 كل من وثبح -حسب إطالع الباحثين–لتحليل بياناتها إحصائيًا تحليالت املسار 



 0802جوان  – 80العـــدد:                                                مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية

 استخدام تحليل  املسار لتكوين نموذج مفسر ملفهوم الذات واآلخر لدى املعاقين حركيا بمدينة الخرطوم 
 هناء عبد العظيم حسن الهاشميأ.   -  د. عثمان فضل السيد أحمد فضل السيد         

 

 

 

 تصدر عن كلية  العلوم االجتماعية واإلنسانية  جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج            

 0772-0220الترقيم الدولي االلكتروني:                                                      ISSN: 2602-702X  الرقم الدولي املعياري 
0827االيداع القانوني :ديسمبر         

 

 
 

284 

)(O’Connor, L. J., & Price, A. L. :2018)12( وSullivan, -(Bulik)13( 

B.et.al:2015)وRheenen, W. et.al :2019)(Van )14(   على سبيل املثال ال
ثم أخذ هذا األسلوب في اإلنتشار وباألخص في العلوم االجتماعية حيث الحصر. 

من أحدث البحوث و (، Duncan:1966) يرجع الفضل في ذلك إلي دانكال
  )15( & ,.Mills, M. C)كل من وثتحليالت املسار بحالتي استخدمت االجتماعية 

C. :2020)Tropf, F. 2020و)et.al : Warsono, W., ))16(وKesumah, F. S. ()17( 

D., Usman, M., & Russel, E. :2020) .إلغفال  ونظراً  على سبيل املثال ال الحصر
لم النفسيين فإن كثير من الباحثين  كثير من املراجع التقليدية في اإلحصاء السلوكي

النظريات وإستنتاج التفسيرات يستخدموه رغمًا عن أهميته في إختبار صحة 
التي استخدمت من أحدث البحوث النفسية و   .(18)املنطقية للظواهر مكان البحث

 )Vassallo, M. ()20و Alipio, M. ( (19):.(2020كل من وثتحليالت املسار بح

  .Surall, V., & Steppacher, Iو )Ng, I. Y., & Choo, H. ()21:2020(و:(2020

 )et.alBarbeau, K., Boileau, K.,  2020):Chang, W. Y. ()23 .و (22)(:.(2020

 )Olivares, A. -Maydeuو )Walters, G. D. ()25:(2019و (24)(.(2019)

2020):.et.al(26) .ومن أجل الوصول إلى نتائج سوف  على سبيل املثال ال الحصر
 يستخدم الباحثان في البحث الحالي أسلوب تحليالت املسار.

-Carl.R.Rogers:1902) سسها كارل روجرز أSelf-Theory: :نظرية الذات -2-2

 الكائن العضوي  وهي نظرية اقتصادية تقوم علي "ثالث" مفاهيم أساسية هي(1987
متمايز جزء هي  الذات، و يعني الخبرةالذي  املجال الظاهري ، و يعني الشخص الذي

لضمير املُدركات الشعورية بالنسبة نمط من  ن كوّ تي جال الظاهري من امل
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الشخص  اتتصور  تعنيو  .(28) (27)وهي املفهوم األساس ي في النظرية  املتكلم)أنا(
 .(29) دركات "األنا" مفهومه لذاتهملُ 

"روجرز" طبيعة العالقة بين املفاهيم األساسية في نظريته في  وقد أبرز 
( مجموعات هي 1، صنفها إلي)(قضية أسماها قضايا الشخصية22سلسلة)
تنص القضية و  .(30)(22-22)واالعتبارية( 12-5( والذاتية)7-1)الظاهرية القضايا

عندما يدرك الشخص ويتقبل في جهاز متسق [ :أنهمن القضايا الذاتية على   "15"
 لآلخرينومتكامل كل خبراته الحسية والحشوية فإنه يصبح بالضرورة أكثر تفهمًا 

االجتماعية لذلك تدعو ، وأّن املُتضمنات )31(]وأكثر تقباًل لهم كأشخاص منفصلين
إلى إمداد الخيال واتساعه لتتضمن القضية املفتاح الذي يوصل بنو البشرية إلى 

" في موضع ٍ أخر إلي إنه عندما ز القضاء النهائي على الصراع الدولي. ويشير "روجر 
تتسق الكثير من الخبرات مع ذات يكتشف الشخص أنه أصبح أكثر تفهمًا لذاته، 

الذات الراشدة" التي تعني "خرين كأشخاص مستقلين، هو ما تسمى بف وأكثر تفهمًا لآل 
أّن كّل النا  في املجتمع يسلكون املواقف ويتخذون القرارات بناًء على املنطق 
واملوضوعية دون إنفعال، وتكون العالقة بينهم وبين اآلخرين ناضجة تقوم على 

 .(33)،(32)التفّهم والتقبل وتسعى نحو تحقيق األهداف
ذاته  الشخصدرك ي تنتج اإلعاقة من اإلدراك السلبي للذات؛ فعندما     

الثقة  يفتقر إلى وقلقاً  يشعر بالضعف وهذا الشعور يجعله مهزوزاً  سلبياً  كاً ادر إ
 جسمياً  ن عجزاً فإبناء على ذلك  -بالتهديد والنظرة السلبية للذات يشعرو  بنفسه
 .(35)(،34)شديدةتكون تأثيراته النفسية  بسيطاً 

( وسعيد دبيس 1993)جبريل موس ى من ُكٌل  يبحث تناول  :البحوث السابقة-2-4
أشارت أهم نتائجهما إلى  ( تأثير النوع االجتماعي على مفهوم الذات حيث1221)
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للنوع، أما نتائج بحوث  إلىعاقين حركيًا تعزى وجود فروق في مفهوم الذات لدى املُ 
 ( فقد2224( وهناء محمد )2222( وبدرية الككلي )2222ُكل من فتحية منقوش )

. (39)(،38)(،37)(،36)أشارت إلى عدم وجود فروق في مفهوم الذات تعزي للنوع االجتماعي
فقد تناولت تأثير املستوي ( 2224( وهناء محمد )2222أما بحثي فتحية منقوش )

التعليمي على مفهوم الذات؛ حيث أشارت نتائجهما إلى وجود فروق في مفهوم الذات 
 ( فقد2222عاقين حركيًا تعزي للمستوى التعليمي، أما بحث بدرية الككلي )لدى املُ 

عاقين حركيًا تعزي املُ  ىأشارت نتائجه إلى عدم وجود فروق في مفهوم الذات لد
وكما يالحظ الباحثان تباين النتائج التي تناولت تأثير  .(42)(،41)(،40)لتعليميللمستوى ا

( إلى وجود 1221الُعمر على مفهوم الذات حيث أشارت نتيجة بحث سعيد دبيس )
أشارت  ( فقد2224عالقة طردية بين مفهوم الذات والُعمر، أما بحث هناء محمد )

نتائجه إلى وجود عالقة عكسية بين مفهوم الذات والُعمر، فيما أشارت نتيجة بحث 
. (45)(،44)(،43)( إلى عدم وجود عالقة بين مفهوم الذات والُعمر2222فتحية منقوش )

وعلى مستوي البحوث التي اختبرت تأثير نوع اإلعاقة على مفهوم الذات أشارت 
إلى وجود فروق في مفهوم الذات لدى املُعاقين ( 2228)جبريل بحث موس ى نتيجة 

( 2222نوع اإلعاقة، أما نتائج بحوث ُكٌل من بحث فتحية منقوش ) إليحركيًا تعزى 
( في مجملها فقد أشارت إلى عدم وجود 2224( وهناء محمد )2222وبدرية الككلي )

 (.48)(،47)(،46)فروق في مفهوم الذات تعزي لنوع اإلعاقة الحركية
يالحظ الباحثان أّن جميع البحوث السابقة استخدمت أساليب تحليل إحصائي      

بسيطة لم تتجاوز اإلختبار التائي لعينتين مستقلتين ومعامل إرتباط العزوم 
وفي البحث الحالي سوف يستخدم الباحثان أرقي أساليب الضبط  -والرتب

 اإلحصائي املتمثلة في معامل تحليل املسار.
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 :يدانيةدراسة املال -2

وخصائصففففففها  تتضففففففمن وصففففففف مجتمففففففع وعينففففففة البحففففففث وأدوات جمففففففع البيانففففففات 

 وأساليب التحليل اإلحصائي.القياسية 

 عاقين حركياً يتمثل مجتمع البحث الحالي في املُ  :البحثوعينة مجتمع  -0-2
، وهو الجهة الحكومية بوالية الخرطومباإلتحاد القومي السوداني للُمعاقين حركيًا 

ب عينة البحث بالطريقة تم سح. لرعاية املُعاقين حركيًا في السودانالرسمية 
وقد قام الباحثان بوصف عينة ( معاقًا حركيًا، 805حجم العينة ) فبلغ، العشوائية

 البحث من خالل معاملها األساسية بالتكرارات، وفيما يلي بيان لنتائج هذا اإلجراء.
 جتمع بالتكرارات:( يبين العينة بناء على معالم امل1الجدول )

 
أفراد العينة  توزيع لالتجانس النسبي ( 1الجدول)التكرارات  الحظ منيُ 

 .اإلعتداليعلى معالم مجتمع البحث بصورة أقرب للتوزيع 
غة فقراتها بطريقة التقرير يّ صِّ الباحثان "أربعة" مقاييس  صمم أدوات البحث:-0-2

 ت، صيغاآلخرقبول و  قبول الذاتاآلخر و مفهوم و  مفهوم الذات ا يهي مق الذاتي
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بطريقة سلبية. يجاب عليها ببدائل  النصف األخربطريقة إيجابية و  هانصف فقرات
، وتقدر الدرجات ]ال يّنطبق عليّ  -قد يّنطبق وقد ال يّنطبق-يّنطبق عليّ ["ثالثية" هي 

قد يّنطبق وقد ال يّنطبق" "يّنطبق علّى )درجتين( واإلجابة بف "عليها بإعطاء اإلجابة بف 
ال ينطبق علّي" )صفر( في الفقرات اإليجابية، والعكس في ")درجة واحدة( واإلجابة بف 

 الظاهرة املُقاسة. إرتفاعالفقرات السلبية، وتشير الدرجة املرتفعة إلى 
أعضاء هيئة من  (2على ) هاقام الباحثان بعرض الظاهري  هاصدق للتحقق من

صالحية األدوات لتحقيق أهداف  على حكمينوقد أمن املُ التدريس في علم النفس، 
على  ةحكمها املُ تصور األدوات في الباحثان  طبق البناءصدق ملعرفة و  .البحث الحالي

 ل فقرة معحساب ارتباط كُ  ثمومن  ، حركياً  اً عاق( ُم 02ستطالعية حجمها )إعينة 
 نتائج هذا اإلجراء:وفيما يلي بيان ل، الذي تنتمي إليه مقيا الدرجة الكلية لل

 :ملقيا  مفهوم الذات الكلية ةمع الدرج ةرتباط الفقر إيوضح معامل  (4جدول )
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 :خر وقبول الذات واآلخرمفهوم اآل  قاييسمرتباط إيوضح معامل  (8جدول )

مع الدرجات  رتباط جميع الفقراتإن معامالت إ (8-4) نالحظ من الجدوال يُ          
( 2.28ودالة إحصائيًا عند مستوى ) (,.21+) أكبر من الكلية لألبعاد التي تنتمي إليها

 عالية. صدق بناء بمعاملتتمتع  املقاييسوهذا يعني أن جميع هذه 

ثبات للمقاييس "األربعة" قام الباحثان بحساب معامل ثبات  ةملعرف الثبات:-0-2-2
 هذا اإلجراء: يلي عرض لنتائج اوفيمبراون، -الفاكرونباخ وسبيرمان 

 البحث: ملقاييسيوضح معامالت الثبات  (0جدول رقم )

 
( 1( تمتع املقاييس بمعامل ثبات مرتفعه أقرب إلى الف)0)الحظ من الجدول يُ 

  الصحيح.

بغرض الحصول على نتائج استخدم الباحثين تحليل املسار  تحليل البيانات:-0-4
 ملعرفة املسارات ذات أثر مباشر وغير مباشر ملتغيرات النموذج التفسيري.

 عرض ومناقشة النتائج: -2

خاتمة البحث، وفيما يلي عرض لذلك و تتضمن عرض النتائج وُمناقشتها 
 بش ئ من التفصيل. 
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الحالي، قام الباحثان ببناء البحث  مشكلةتساؤالت إلختبار عرض النتائج: -2-2
الُعمر واملستوي التعليمي والنوع االجتماعي، ن كوّ يالذي نصه: ] اإلفتراض يالنموذج 

ر مفهوم اآلخر وقبول الذات فّس ومفهوم الذات نموذجًا يُ  ونوع ودرجة اإلعاقة
حليل تبار صحته بأسلوب تعاقين حركيًا بوالية الخرطوم[، ثم إخاملُ  ىواآلخر لد
  وذلك وفق الخطوات اآلتية:، املسارات

 متغيرات انالباحث دحداألدبيات مراجعة عد ب: التفسيري بناء النموذج -2-2-2
 الُعمر واملستوي التعليمي والنوع االجتماعي ونوع ودرجة اإلعاقة النموذج املُقترح من

  .مفهوم الذات ومفهوم اآلخر وقبول الذات وقبول اآلخر و
قام لتحقيق أهداف البحث الحالي : التفسيري مسارات النموذج  تخطيط-2-2-0

تعدد ( ُم Percussive Modelذو اتجاه واحد ) مساري بتخطيط نموذج  انالباحث
 لذلك:(، وفيما يلي بيان Multi-variative Path Modelاملتغيرات )

  تم تمييز وترتيب املتغيرات كما يلي:تميز املتغيرات: و تحديد -2-2-2
 التفسيري:لنموذج ا( يبين تمييز وترتيب متغيرات 7) الجدول 

 
الترتيب املنطقي للمتغيرات املكونة للنموذج املفسر ملفهوم  (7)الحظ من الجدول يُ 

الذي يستند على نتائج بحوث إمبريقية"واقعية" وتصورات  وقبول الذات واآلخر
 نظرية منطقية لنظرية الذات لف "كارل روجرز"
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بعد  اناملصدر: الباحث): املُفسر ملتغيرات البحث( يبين مسارات النموذج 1شكل )

 مراجعة األدبيات(.
قام التفسيري للتحقق من صحة النموذج  :التفسيري صحة النموذج  إختبار -2-2-4

، وفيما يلي بيان النموذج رتباط العزوم بين متغيراتإبحساب معامالت  انالباحث
  اإلجراء:هذا نتائج ل

 التفسيري:متغيرات النموذج  اترتباطإ ( يوضح مصفوفة5جدول )

 
رتباط دالة إحصائيًا فيما ستنتج من الجدول أعاله أن كل قيم معامالت اإل يُ 

جتماعي النوع اال ومفهوم الذات، و مر العُ اإلرتباط بين متغيري؛ عدا معامالت 
 الذات.ومفهوم الذات، ونوع اإلعاقة ومفهوم الذات، ودرجة اإلعاقة ومفهوم 

بناًء على هذه النتيجة تم استبعاد املسارات "األربعة" ذات معامل 
قد  في النموذج التفسيري ن عدد املسارات فإهذا برتباطات غير الدالة أعاله، و اإل 

  ت.( مسارا4( إلى )5تناقص من )
: قام الباحثان بحساب Path Coefficients :إيجاد معامالت املسار-2-2-2

وقد تطلب هذا اإلجراء حساب أوزان النموذج، معامالت املسارات بين متغيرات 
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وفيما يلي بيان لنتائج  -اإلنحدار املعيارية التي تعبر عن معامالت املسارات املعيارية
 هذا اإلجراء: 

 التفسيري:النموذج  فياملعيارية  ( يبين معامالت املسار2جدول )

 
 وهيستنتج من الجدول أعاله إن كل معامالت املسار دالة اإلحصائية، يُ 
ُكل ٌ من من املستوى التعليمي إلى مفهوم الذات، ومن مفهوم الذات إلى  ؛مسار

ظل كما  التفسيري بهذا فإن النموذج  -قبول اآلخرو قبول الذات، و مفهوم اآلخر، 
 ( مسارات. 4هو بف)

 
املصدر: نتائج الدراسة ) في صورته النهائية: التفسيري ( يبين النموذج 2الشكل )

 امليدانية(.
قام  :Direct and Indirect Effect :حساب األثر املباشر وغير املباشر-2-2-6

في  تفسيري بحساب األثر املباشر واألثر غير املباشر وفقًا للنموذج ال انالباحث
 اإلجراء:هذا نتائج وفيما يلي بيان ل النهائية،صورته 

  
 :التفسيري لنموذج ملسارات اغير املباشر و  ( يوضح األثر املباشر12الجدول )
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دال  مسارلمستوى التعليمي لن أح النتيجة املستخلصة من الجدول أعاله توّض 

 ُتفّسردال إحصائيًا  مسارات ملفهوم الذاتإن و  مفهوم الذات. ُيفّسرإحصائيًا 
  اآلخر.مفهوم اآلخر وقبول الذات وقبول 

 وتفسير نتائج البحث: مناقشة-2-0
 تساؤالت مشكلة( صحة 2( والشكل )2توضح النتيجة املستخلصة من الجدول )     

البحث، وفيما يلي مناقشة ذلك بش يء من التفصيل في املحاور الفرعية "األربعة" 
 املذكورة أدناه: 

النتيجة وجود  هذهتؤكد  فهوم الذات:مل املُفّسرملستوى التعليمي ا مسار-2-0-2
تتفق مع وهي نتيجة ، للمستوي التعليمي ُيفّسر مفهوم الذاتدال إحصائيًا مسار 

نتائجهما إلى  ت( الذين أشار 2224( وهناء محمد )2222نتائج بحثي فتحية منقوش )
 وجود فروق في مفهوم الذات لدى املعاقين حركيًا تعزي للمستوى التعليمي.

( 2224( وهناء محمد )2222حثي فتحية منقوش )ب وهي نتيجة تتفق مع نتائج
عاقين حركيًا تعزي للمستوى وجود فروق في مفهوم الذات لدى املُ ر إلى يشت يالت

أشارت إلى عدم  التي ( 2222بحث بدرية الككلي )وتختلف مع نتيجة التعليمي، 
 .عاقين حركيًا تعزي للمستوى التعليمياملُ  ىوجود فروق في مفهوم الذات لد

ترتقي ذاته فيكّون صورة عن الشخص ك ر ادم ىتتنامالتعليم  فعن طريق      
حتى تصل إلى درجة عالية من الوضوح والثبات التطور النمائي  تدريجيًا مع

للتعليم أهمية كبرى في حياة األفراد واكتساب شخصياتهم ان فلذا  ؛النسبيين
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وتفهمهم لها بصورة عامة، وحياة واكتساب شخصية املُعاق حركيًا علي وجه 
الخصوص نظرًا ألنه يصنف ضمن فئة ذوي اإلحتياجات الخاصة التي تحتاج 

فيبدأ الفرد التعليم في مراحل مبكرة من الُعمر ما  -لجهود تعليمية أكثر خصوصية
ملعايير التعليمية فإن هذا ا ءسار النمو في ضو فإذامراحل متقدمة  إلىبين سنتين 

 أكثر فهمًا لذاته. عاقيسهم في جعل املُ 
من خالل مالحظة الباحثان ميدانيًا فعلي املستوي العام الحظا أن املجتمع      

السوداني وباألخص مجتمع مدينة الخرطوم الذي يمثل الحدود املكانية للبحث 
التعليمية؛ حيث توجد مقاعد الحالي ال يفرق بين املُعاق وغير املُعاق في الفرص 

مخصصة للُمعاقين في أغلب/ إن لم يكن في كل املؤسسات التعليمية والسيما 
 –الجامعات والكليات الجامعية بما يتناسب مع وضع إعاقتهم، وإن هذه الحق

 -محمي بالتشريعات والقوانين. أما على الصعيد الخاص –حسب علم الباحثين
فقد ملس الباحثان أن املُعاقين حركيًا  -الذي يمثله اإلتحاد القومي للُمعاقين حركياً 

يثابرون في تعليم كل ما يؤهلهم لتحقيق أهدافهم ويكونون حريصون على القراءة 
امج تعليمية وتدريبية منها واالطالع كما يوفر لهم اإلتحاد مناشط أدبية وثقافية وبر 

 إستخدام الحاسب اآللي ويسعى لحل املُشكالت التي تعوقهم من مواصلة تعليمهم.
املُعاقين حركيًا إلى  ىفهوم الذات لدململستوي التعليمي ا تفسيرويعزي الباحثان      

إن التعليم يفتح األذهان ويزيد املعرفة ويعقل التفكير ويبّصر املُعاق بما له من 
اإلمكانات والقدرات الشخصية والحقوق املادية واملعنوية، وما عليه من واجبات 

فيدرك أين يتوقف حيزه الشخص ي وأين يتقاطع مع  -تجاه نفسه واملجتمع من حوله
 حيز اآلخرين فيتمايز نتيجة ذلك مفهوم الذات لدي املُعاق حركيًا.
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النتيجة وجود مسار  هذه ؤكدت خر:فهوم اآل مل املُفّسرمفهوم الذات  مسار -2-0-0
ملفهوم الذات ُيفّسر مفهوم اآلخر. ويعني ذلك إن فهم الذات شرط دال إحصائيًا 

بديهي لفهم اآلخر؛ فالشخص الذي ال يعرف قدراته وإمكاناته الشخصية وما له وما 
عليه من نقاط قوة وضعف هو شخص تعوزه األهداف الواعية في الحياة وبالتالي ال 

هم اآلخر كموضوع لضعف وعيه بأهدافه الذاتية، وهو بكل تأكيد يستطيع أن يتف
خري 

ُ
لم يستطع تفهم ذاته هو. هذا األمر  ألنهال يستطيع أن يتفهم اآلخر كذات أ

عندما يتجاهل الشخص خبراته  -حسب املبادئ األساسية لنظرية الذات-يحدث 
نها وبين الوصول إلى الشعورية وال يدرك لها أي عالقة بذاته أو أن ينكرها ويحول بي

والنتيجة النهائية لعدم فهم الذات هي  -مرحلة الترميز أو أّن ترمز بطريقة مشوهة 
عدم فهم العالم املحيط بما فيه اآلخرين، والهدف األساس ي للعالج املتمركز حول 
الشخص هو تخليص الشخص من هذه الحالة بالقدر الذي يكفل له إدراك ذاته 

 والعالم من حوله.
ومن خالل مالحظة الباحثين امليدانية أثناء تطبيق البحث الحظا إن املُعاقين     

حركيًا لديهم دراية بذواتهم تعينهم على تأكيد ذواتهم وتفهم اآلخر الذي يتعاملون 
 معه.

تؤكد هذه النتيجة وجود مسار : قبول الذاتل املُفّسرمفهوم الذات  مسار -2-0-2
قبول الش يء يعتمد  ألنملفهوم الذات ُيفّسر قبول الذات؛ وذلك نظرًا دال إحصائيًا 

م األشياء  م، الذي ُيقي  ل املُقي  ب  بشكل أساس ي على القيمة الذاتية املُعطية له من قِّ
بناًء على فهمه لها؛ فإذا كان الفهم إيجابيًا جاءت القيمة إيجابية كذلك واستحق 

فعندما يفهم الشخص  -ند قبول الذاتوهذا ما يحدث بالضبط ع -الش يء القبول 
نفسه بطريق إيجابية يمنحها قيمة إيجابية، وينّبني قبول الذات على الفهم والقيمة 
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ذاته ويكون  يفهم نأن الفرد الذي يستطيع اإليجابيين. وهذا ما عينه "روجرز" بأ
ي ذلك يساعده ذلك على تقبل ذاته بما فو  بناء ذاته،قادر على تنظيم ما يدركه في 

صورة الجسم وبكل ما تحمله ذاته من مزايا وعيوب ليس فقط على شكلها الحالي بل 
واملشاعر  في ماضيها ومستقبلها وكل هذا يشعره بالراحة ويخلصه من التوتر

 صاحبة لإلعاقة.السلبية املُ 
ن من تقّبلها، وذلك       هذا وكما تفسر الباحثان تلك النتيجة بأن معرفة الذات تّمكِّ
رًا ألن الشخص الفاهم لذاته هو شخص يستطيع تقويم ذاته بموضوعية من نظ

غير زيادة وال نقصان، وهو بذلك يستطيع تحديد محاسنه ومساوئه بدقة عالية، 
ومن ثم فهو يستطيع املحافظة على محاسنه وتطويرها، وكما يستطيع تقبل 

النمو النفس ي بما مساوئه والعمل على معالجتها بما يدفعه الي االرتقاء في سلم 
 يحقق درجة عالية من تحقيق الذات والرضا عنها.

 وجود مسارالنتيجة  هذه دتؤك األخر:قبول ل املُفّسرمفهوم الذات  مسار -2-0-4
م برهانًا ميدانيًا جديدًا يؤكد دال إحصائيًا  ملفهوم الذات ُيفّسر قبول اآلخر، وتّقدِّ

يدرك الشخص  ايشير إلي إنه عندمصحة تّصور "روجرز" في نظرية الذات الذي 
ويتقبل في جهاز متسق ومتكامل كل خبراته الحسية والحشوية فإنه يصبح 

منفصلين، ويشير "روجرز" وأكثر تقباًل لهم كأشخاص  لآلخرينبالضرورة أكثر تفهمًا 
ذات يكتشف نظام الفي موضع ٍ أخر إلى إنه عندما تتسق الكثير من الخبرات مع 

يصبح أكثر تقباًل لآلخرين كأشخاص و ، أكثر تفهمًا لذاتهالشخص أنه أصبح 
الذات الراشدة" التي تعني إن كل النا  في املجتمع "مستقلين، هو ما تسمى بف 

يسلكون املواقف ويتخذون القرارات بناءًا على املنطق واملوضوعية دون إنفعال، 
عى نحو تحقيق وتكون العالقة بينهم وبين اآلخرين ناضجة تقوم على التفاهم وتس
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- األهداف والغايات وتكون لكل إنسان غاية وهدف وهو قيمة االنسجام والتفرد
 متقباًل لذاته واآلخرين.ونتيجة لهذا التتابع ينشأ الفرد 

دال د مسار و وج البحث الحالي فينتائج أهم تتمثل  خاتمة البحث:-2-2
بوالية  حركياً عاقين للُم  مفهوم الذات ُيفّسرلمستوى التعليمي لإحصائيًا 
مفهوم اآلخر وقبول  ملفهوم الذات ُتفّسردالة إحصائيًا د مسارات و وجو  .الخرطوم

 إليهبناًء على ما توصل و .بوالية الخرطوم عاقين حركياً للُم  اآلخر وقبول الذات
عمل ندوات تسهم في  أهمهامجموعة من التوصيات  امن نتائج قدم انالباحث
دمج  ،التعليمية التي يجب على املجتمع تقديمها لهعاق حركيًا حقوقه املُ  تعريف

التي تخصصة إعداد الكوادر املُ  ،عاقين حركيًا في املدار  العادية واإلهتمام بهماملُ 
الجامعية  ةدراسالق من مواصلة يشكالت التي تعو املعاقين على حل املُ  تعين

املعدة في هذا البحث لقيا  مفهوم  إعتماد املقاييس ،املطلوبوتوفير الدعم 
العمل على دمج املُعاق حركيًا في  ،وقبول الذات واآلخر لخدمة املُعاقين حركياً 

ختلفة فمفهوم الذات لديهم إيجابي عكس ما يتوقعه البعض. جتمع املُ مناشط املُ 
لًتكّوين  ستخدام تحليل املسارإ أهمهاالبحوث املستقبلية  انالباحث حوكما اقتر 

 تحقيق الذات واآلخر لدى املُعاقين حركيًا.  موذج ُمفّسر لتقدير الذات واآلخر، ون
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 قبول الذاتفقرة مقياس  م مقياس مفهوم الذات فقرة م

 ما يؤهلني ألعيش حياة كريمة اإلمكاناتامتلك من  12 في نفس ي عند الغضب أتحكم 1

 اشعر بأنني محبوب وسط الجميع 42 املشكالتاعتمد على نفس ي في حل  2

 راض ي عن دوري في الحياة 41 في قدراتي أثق 1

 اقبل النقد بصدر رحب 42 شخصيتي جذابة 4

 يفتقدني اآلخرين عند غيابي 41 بذاكرة قوية أتمتع 8

 راض ي عن نفس ي 44 بحقي بصعوبة أطالب 0

 يعجبني مظهري املتناسق 48 األسبابألتفه  أثور  7

 قدراتي الشخصية أعلى من قدرات زمالئي 40 شخص فاشل أنا 5

 آخرشخص  أكون  أن أتمنى 47 تربكني املفاجآت 2

 اآلخريناشعر بانني ال استحق التقييم الذي احصل عليه من  45 في اتخاذ قراراتي أتردد 12
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 يخبروني بها أنقبل  أصدقائيعلى نوايا  أتعرف 81 يحترم زمالئي مشاعري  14

 بسهولة اآلخرينالتغيرات التي تطرأ على  أالحظ 82 يشعرني زمالئي بأهميتي بينهم 18
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 لي اآلخريناكتشف محاوالت غش  81 يضايقني مظهري  10

 اآلخرين أوجهافهم تعابير  84 اسبب املتاعب ألسرتي 17

 اآلخرونباالنفعاالت التي يعيشها  أحس 88 باألنانية األصدقاءيصفني معظم  15

 بمعرفة كالم اآلخرين أتظاهرفي املناقشات العامة  80 يسخر اآلخرين بقدراتي 12

 السبب اعرف أنالضحك من غير  اآلخرين أشارك 87 بالغيرة من زمالئي املتفوقينأشعر  22
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 أصدقائيمبررا لغضب بعض  أجدال  82 ينتظر مني املستقبل الكثير ألقدمه 22

 خرفقرة مقياس قبول اآل  بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافي املستقبلية أسير 21

 املخالفة لوجهة نظري  اآلخرينوجهات نظر  أتقبل 02 أسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافي املستقبلية 24

 املخطئين علي أسامح 01 ما زال لدي الكثير ألقدمه مستقبال 28

 في مناسباتهم اآلخرين أشارك 02 ليس لدي رؤى مستقبلية واضحة 20

 اآلخرينافترض حسن النية في تصرفات  01 كلما أكبر أحس بأن مشاكلي تكبر معي 27

 توضح لي ما كنت اجهله أصدقائي أراء 04 ليس لدي ش يء جميل أطمح لتحقيقه مستقبال 25

 مثل ما لي من حقوق  لآلخرين 08 في أن باملستقبل ش يء جميل ينتظرني أتشكك 22

 إنسانشخص يستح االحترام ملجرد انه  األخر 00 واهما من يعلق آماله باملستقبل ألن غدا في رحم الغيب 12

 األخرصعوبة في التعامل مع الجنس  أجد 07 يفهموا جيدا أنال يمكن  اآلخرين 11

 اآلخريناكره  05 هم كائنات غريبة اآلخرالجنس  أفراد 12

 يالضرر بّ  اآلخرينيلحق  02 اآلخرونمن الصعوبة فهم كيف يفكر  11

 استشارتي اآلخرينيصعب على  72 يكون مظهري جميال طول الوقت أنيجب  14

 مضيعة للوقت اآلخرينمساعدة  71 اعترف بأخطائي 18

 في قضاء حاجاتي الشخصية اآلخرينيصعب علي استشارة  72 مني أكثرمعظم زمالئي محبوبون  10

 ألصدقائه املقربين أسرارهيفضح نفسه من يأمن  71 تغيير شخصيتي أود 17

 في قضاء حوائجهم أصدقائييستشيرني  15
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 إصالحات املنظومة التربوية في الجزائر

 _دراسة تحليلية_ )تحديات وعوائق(
The Challenges Facing the Reforms of the Algerian 

Educational System –Analytical study-   
  ekberrouk@yahoo.comTarالبريد االلكتروني: ،، الجزائر_ _2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  ،     Berrouk Tarekبروك طارق .0

 0201/ 20/ 02: نشرتاريخ ال                                       21/0201/ 20  تاريخ القبول:                    11/0202/ 11تاريخ االستالم: 

 

 ملخص:
ساخنة في مجال الحياة السياسية واحدة من القضايا ال بالجزائر تشكل مسألة اإلصالح التربوي في النظام التعليمي                

وتحفةةل اليةوم السةةاحة العاصيةة بالنشةةاطاي السياسةية واصةةبتمراي التربويةة البةةي تسة     ةة  بنةةا   واالجتماعيةة للعةةالمل اصعاصةر،
منطةةةد جديةةةد يكفةةةل للتربيةةةة اصدرسةةةية يا تتجةةةاوي التحةةةدياي البةةةي تحةةةيا بةةةةا ويمنحهةةةا القةةةدرة ع ةةة  موا بةةةة ع ةةة  الحضةةةارة 

 والتقادم والتنوع.  وع   احتوا  التفجر اصعرفي بما ينطوي عليه من خ ائص التسارع ية اصتقدمة ،التكنولوج
الجديةةةدة مةةةا يال اإلصةةةالح التربةةةوي جشةةةكل إلةةةاجة ا جتمعةةةاي اإلنسةةةا ية ،  ومةةةا يال  وفةةةي نسةةةد التحةةةدياي الحضةةةارية               

 واال تقةال بةه   ة  عةالمل العدالةة والقةوة واصسةاواة سةاا وت ةفية معا اتةهالحلمل في بنا  تربية متجددة قادرة ع ة  تجةاوي قهةر اإلن
 ,الجزائريحتل مكا ة إلامة في وجداا القياداي السياسية والتربوية في 

 
 اصنظومة التربوية.، اصدرسة، االصالح التربوي ، االصالحكلمات مفتاحية: 

 

 

     Abstract:  
    The issue of educational reform in the educational system is one of the hot 
issues in the field of political and social life for the contemporary world, and 
today the world scene is full of political activities and educational conferences 
that seek to build a new logic that guarantees school education to exceed the 
challenges that surround it and give it the ability to keep pace with the storm of 
advanced technological civilization , And to contain cognitive detonation, 
including the characteristics of acceleration, aging and diversity.  
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In the coordination of new civilizational challenges, educational reform remains a 
concern for human societies, and the dream of building a renewed education 
capable of transcending human oppression and eliminating its suffering and 
moving it to a world of justice, , strength and equality still occupies an important 
place in the consciousness of political and educational 
leaders in contemporary human societies. 
Keywords: reform ; educational reform; educational  system. 
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 مقدمـــــــــــة :  

تعد التربية بمثابة القلب الذي ت اغ فيه شخ ية األمة وتتشكل فلسفتةا للوجود وصا ورا  ذلك ، فهي 
تس   للحفاظ ع   مقوماتةا وخ ائ ها الثقافية حية في العقول والنفوس ،  ما تعمل ع   توجيه 

 .العامة واص الح العليا لهذه األمة  حر تةا في الحياة و ذا ممارساي يفرادإلا بما يتفد والتوجيةاي
ولكي تحافظ التربية ع   مبرراي استمرارإلا فهي مطالبة دوما ع   األخذ بعيا االعتبار اصستجداي 
 .والتطوراي حبى تكوا يداة للتحول االجتماعي الواعي اصتناغمل مع الترا مل اصعرفي اصتجدد وااليدإلار الثقافي 

اإلصالح التربوي البد يا تكوا من يإلمل األولوياي حبى يتمل تحديد متطلباي  و ظرا لذلك فأا عملية     
اإلصالح بشكل عام، بما في ذلك اإلصالح التربوي بشكل فعال ، جسمح بتعييا كافة العناصر والشروط البي 

 .يجب توفيرإلا إل جاح عملية اإلصالح للبرامج واصناهج 
الراإلن ، بسبب ما تعاني منه اصنظومة التربوية من مشاكل  حيث يصبح إلذا اصطلب ي ثر  لحاحا في الوقت

و قائص ،ض  مستوى التالميذ و ثافة البرامج واصناهج الدراسية ، مما يدى باصنظومة التربوية ا   عدم 
تحقيد األإلداف اصسطرة ، ومواجهتةا للعديد من ال عوباي والعوائد البي يثري بدورإلا ع   اصالح قطاع 

  .تعليمل التربية وال
وعليه صار من الضروري يا تس   الجزائر ا   رسمل السياساي وإقرار اإلصالحاي البي بإمكانةا موا بة       

التطوراي الحاصلة ع   كافة األصعدة ، حبى تبدي التربية والتعليمل الدور اصنتظر منةا وتحقيد اإلصالحاي 
      .ة التربوية ا   االنةياراصرجوة والقضا  ع   كافة العوائد البي تبدي باصنظوم

 اإلشكالية : _
شهد العالمل يواخر القرا العشرين وبداية القرا الواحد والعشرين تحوالي عديدة في مختلة  ا جةاالي       

 .الخ .…السياسية واالقت ادية واالجتماعية وحبى التربوية 
ةاا لهةةذه التتيةةراي املثةةار اصباشةةرة ع ةة  الةةدول الناميةةة والةةدول  العربيةةة ع ةة  وجةةه الخ ةةور ، وبةةادري إلةةذه وكة

األخيةةةرة ا ةةة  اعةةةادة صةةةياغة سياسةةةتةا وفقةةةا للنظةةةام العةةةاصي الجديةةةد ومتطلبةةةاي العوصةةةة فظهةةةر مفهةةةوم اإلصةةةالح 
السياسةة ي واالقت ةةادي واالجتمةةاعي والتربةةوي ، ومهمةةا كا ةةت دواعةةي اإلصةةالح فقةةد تبنةةت الةةدول الناميةةة  مةةاذ  

 .حدياي الداخل يو الخار  عديدة من اإلصالح سوا  فرضتةا ت
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والجزائةةر واحةةدة مةةن إلةةذه الةةدول البةةي عاجشةةت إلةةذه األوضةةاع ومةةري بةةةذه التتيةةراي السياسةةية واالقت ةةادية 
واالجتماعية والتربوية وكاا لزامةا عليةةا اتخةاذ جملةة مةن االصةالحاي فةي مختلة  اصيةادين منةذ االسةتقالل وا ة  

حديثةةةةةة تختلةةةةةة  تمامةةةةةا عمةةةةةةا كا ةةةةةت عليةةةةةةه خةةةةةالل السةةةةةةت ناي  يومنةةةةةا إلةةةةةذا فبةةةةةةادري ا ةةةةة  ا تةةةةةةةا  سياسةةةةةة تنمويةةةةةةة
 .والسبعيناي والثما  ناي ، وإلذا التوجه التنموي الجديد انعكة ع   مختل  يبنية ا جتمع 

فسةةةةةياق الحةةةةةديث عةةةةةن التجديةةةةةد فةةةةةي الوقةةةةةت الةةةةةراإلن وفةةةةةي الفكةةةةةر التربةةةةةوي الجزائةةةةةري يلةةةةةزم الحةةةةةديث معةةةةةه عةةةةةن 
قةةةال مةةةةن ت ةةةور تربةةةةوي سةةةةابد ا ةةة   مةةةةوذ  الحةةةد وواعةةةةد وبالتةةةةا ي الشةةةروط القبليةةةةة والبعديةةةة البةةةةي تحكةةةةمل اال ت

نعنةةي التربيةةةة مةةةن  ةةةوع خةةار، وتعليمةةةا مةةةن  ةةةوع جديةةةد  فإ نةةةاعنةةدما  تحةةةدا عةةةن التربيةةةة والتعلةةيمل فةةةي الجزائةةةر 
يتوافةةةةةد ورإلا ةةةةةاي القةةةةةرا البةةةةةي تحةةةةةتمل تةييةةةةةة الفةةةةةرد وبالتةةةةةا ي ايضةةةةةا تةييةةةةةة ا جتمةةةةةع لحقةةةةةائد ومتتيةةةةةراي جديةةةةةدة 

ة متةةةةةايرة تمامةةةةةا لتلةةةةةك البةةةةةي الفناإلةةةةةا  مقومةةةةةاي لحياتنةةةةةا الع ةةةةةرية، واا ضةةةةةرورة اللحظةةةةةة وديناميةةةةةاي اخالقيةةةةة
الحضةةةةةارية ومتطلبةةةةةاي العوصةةةةةة تسةةةةةتوجب علينةةةةةا تكييةةةةة  التربيةةةةةة والتعلةةةةةيمل وفةةةةةد متطلبةةةةةاي إلةةةةةذا الع ةةةةةر مةةةةةع 
التخطةةةةةيا اصسةةةةةبد لتكةةةةةوين ا تةةةةةا  فةةةةةرد متطةةةةةور مهمتةةةةةه اقامةةةةةة جزائةةةةةر متطةةةةةورة، وبنةةةةةا  ع ةةةةة  إلةةةةةذا الطةةةةةرح فةةةةةاا 

 :كاملتيالي البي  ود طرحها فهي التساؤ 
 إلمل االصالحاي البارية في  ظامنا التربوي؟يماهي _
 في اصدرسة الجزائرية؟ لإلصالحطر اصرجعية إلمل األ يماهي _
   وماهي الرإلا اي والتحدياي البي تواجهها؟_

 اإلطار املفاهيمي :_أوال
 مفهوم اإلصالح: 1_

، فهةةةةو يةةةدل ع ةةة  تتيةةةر حالةةةةة الفسةةةاد يي ايالةةةة الفسةةةاد مةةةةن مةةةن الفعةةةةل يصةةةلح ، صةةةلح ، صةةةلح اإلصـــالح ل:ـــة : 
 .الش ي  

ــا اصــــ الحا : أ فهةةةةو تحسةةةةةيا يحةةةةد األ مةةةةاط االجتماعيةةةةةة مةةةةع التأ ةةةةد ع ةةةة  الو يفةةةةةة ال ع ةةةة  البنيةةةةاي و ةةةةةةدف مــ
 .1اإلصالح ا   ايالة اصساوئ ومحاولة تتيير األوضاع االجتماعية للمجتمع 

 مفهوم االصالح التربوي : 2_
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اجتمةةةاع التربيةةة بأ ةةةه يتضةةمن عمليةةةاي تتييةةر اقت ةةادية وسياسةةةية ذاي تةةأثير ع ةةة  اعةةادة توي ةةةع  جعرفةةه علمةةا 
 .2م ادر القوة والثروة في ا جتمع 

" وقةةةةد يتخةةةةذ اإلصةةةةالح نسةةةةبا معينةةةةة فقةةةةد يكةةةةوا : عامةةةةا يو خاصةةةةا ، شةةةةامال يو جزئيةةةةا ، دائمةةةةا يو مبقتةةةةا ، طويةةةةل 
   .3األجل او ق ير األجل " 

إلصةالح التربةوي هةي معالجةة علميةة ومتأ يةة  ختلة  اصشةاكل الطارئةة والكامنةة واصةبثرة  فةي وبةذا فةاا عمليةة ا
صةةةةةيرورة النظةةةةةام التربةةةةةوي، وإلةةةةةو بةةةةةةذا ال يكتفةةةةةي باصعالجةةةةةة السةةةةةطحية للمشةةةةةاكل التربويةةةةةة، بةةةةةل ينب ةةةةةي كةةةةةل مةةةةةا 

ال تبخةذ فةي استدع  األمر ذلك ، يا جتور في يعمةاق التكةوين الخةار بةا جتمع ليكتشة  عوامةل يخةرى قةد 
 .الحسباا ولكنةا مع ذلك تبثر تأثيرا بليتا في تحقيد األإلداف اصرجوة

" ذلةك التتييةر الشةامل فةي بنيةة النظةام التعليمةي للتعةرف ع ة  اصسةتوى الكبيةر،   و عرفه حسن البةيالوي بأ ةه :
فةي البنيةة االجتماعيةة فهو تلك التعديالي الشاملة األساسةية فةي السياسةة التعليميةة البةي تةبدي ا ة  التتيةراي 

 .4للنظام التعليمي لبلد ما "  

 مةةا جعةةرف اإلصةةالح التربةةوي ع ةة  ا ةةه : " جملةةة العمليةةاي والتةةدابير لال تقةةال بنظةةام تربةةوي معةةيا مةةن وضةةعية 
تقليديةة ا ةة  وضةعية تحمةةل مواصةفاي الحداثةةة بمفهومهةا الشةةامل مةن منةةاهج وتقنيةاي ويسةةاليب وممارسةةاي 

  .5جديدة وع رية 
 فهوم املدرسة:م3_

اا اغلةةةب البةةةاحثيا يميلةةةوا ا ةةة  تبنةةةي اصفهةةةوم   الإلنةةةاك العديةةةد مةةةن التعريفةةةاي البةةةي تناولةةةت مفهةةةوم اصدرسةةةة 
النظمي الذي جعرف اصدرسة ع   انةا مبسسةة اجتماعيةة معقةدة مسةتجمعة فةي ذاتةةا صنظومةة مةن العالقةاي 

 وينةةةاا تتييةةر فةةي احةةد اجزانةةةا دوا بنيتةةةا الكليةةة، البنيويةةة اصتبادلةةة بةةيا مختلةة  جوا  ةةةا وا ةةه ال يمكةةن احةةدا
 .6بيا تجربة التعليمل اصدرسية والتجارب االجتماعيةتةدف ا   تحقيد التواصل 

وعليةةةه تتبةةةةاين تعريفةةةةاي اصدرسةةةةة بتبةةةاين االتجاإلةةةةاي النظريةةةةة فةةةةي مجةةةةال علةةةمل االجتمةةةةاع التربةةةةوي وتتنةةةةوع إلةةةةذه 
سةتةا ويمكننةا فةي دائةرة إلةذا التعةدد اصنةتةي فةي تعرية  اصدرسةة التعريفاي بتنوع منةاهج البحةث اصو فةة فةي درا

  .7استعراض مجموعة من اصفاإليمل البي تب د ع   بنية اصدرسة تارة وع   و يفتةا تارة اخرى 
جعرفهةةا فريةةةديريك إلاسةةتا : " ع ةةة  انةةةا  ظةةةام معقةةد مةةةن السةةلوك اصةةةنظمل والةةذي  ةةةةدف ا ةة  تحقيةةةد جملةةة مةةةن 

 االجتماعي القائمل  الو ائ  في اطار النظام
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ةارلوس : " ع ةة  انةةةا نسةد منظمةةا مةةن العقائةةد والقةةيمل والتقاليةد وي مةةاط التفكيةةر والسةةلوك البةةي  ويةرى ار ولةةد كة
 .8تتجسد في بنيتةا وييديولوجيتةا الخاصة

 مفهوم املنظومة التربوية: 4_
فيةةا اصبةادئ البةي تقةوم عليةةا  ق د بةا كةل الوسةائل والطةرق اصسةتعملة فةي يي بلةد كةاا فةي عمليةة التعلةيمل بمةا 

منةةةاهج التعلةةةيمل مةةةن حيةةةث البةةةرامج و ا حتةةةوى ، اصعرفةةةة اصعطةةةاة واللتةةةة اصسةةةتعملة فةةةي التعلةةةيمل باإلضةةةافة ا ةةة  
اإلمكا يةةةةاي اص ةةةةخرة لةةةةذلك و يفيةةةةة سةةةةيرإلا وتنظيمهةةةةا والبةةةةي تتكةةةةوا مةةةةن إلياكةةةةل ومختلةةةة  اصنشةةةةطيا لعمليةةةةة 

تطةةةوير وتنظةةةيمل مختلةةة  األطةةةوار واصةةةدة الزمنيةةةة  البةةةي يمةةةر بةةةةا  التعلةةةيمل مةةةن عمةةةال وإداريةةةيا ويسةةةاتذة و يفيةةةة
 .9الفرد ويقضيةا في التعليمل 

 
 املن لقات األساسية لإلصالح التربوي في الجزائر: _ثانيا

جعةةةد اصعلةةةةمل مرتكةةةز اإلتمةةةةام اصنظومةةةة التربويةةةةة، فهةةةي توليةةةةه عنايةةةة خاصةةةةة مةةةن يجةةةةل اا يكتسةةةب اصهةةةةاراي        
والكفا اي التعليمية والبنيوية البي تبإلله لي بح مواطنا صالحا جسهمل فةي بنةا  وطنةه واصعارف والسلو ياي 

 .وايدإلاره 
اا اصنطلقةةةاي البةةةي تسةةةتند عليةةةةا معةةةالمل السياسةةةة التربويةةةةة والبةةةي تسةةةتخلص بةةةدورإلا مةةةن اصبةةةادئ العامةةةةة       

 تتمثل فيما يأتي : 

   1956.، ووثيقة مبتمر ال ومام 1954ربياا يول  وفمب املن لقات التاريخية : وتتمثل في:. أ_
اصنشةةة    96-101، اصرسةةةوم التنفيةةةذي رقةةةمل :1996اصنطلقةةةاي التشةةةر عية : وتتمثةةةل فةةةي: الدسةةةتور اصعةةةدل سةةةنة

 .للمجلة االع   للتربية
البةةةةةي اوكلةةةةةت لهةةةةةةا مهمةةةةةة التفكيةةةةةر وتقةةةةةةديمل  2000تشةةةةةكيل لجنةةةةةة وطنيةةةةةة إلصةةةةةةالح اصنظومةةةةةة التربويةةةةةة فةةةةةةي مةةةةةاي _

ور ثالثةة مواضةةيع هةي: تحسةيا  وعيةةة التةأطير والسةبل البةي ينب ةةي اتباعهةا لتطةوير العمةةل االقتراحةاي بخ ة
 البيداغوجي وإعادة تنظيمل اصنظومة التربوية بكاملها

 واصتضمن تنظيمل التربية والتكوين  1976يفريل  16اصبرخ في    03-09األمر _
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وإلةةو الةةنص التشةةر  ي الةةذي يرمةةي ا ةة  تجسةةةيد  ،2008ينةةاير   23اصةةبرخ فةةي   08\04القةةا وا التةةوجيهي رقةةمل: _
 .اصس   الشامل للدولة الجزائرية إلصالح اصنظومة التربوية 

يضةةاف ا ةة  إلةةذه اصنطلقةةاي األساسةةية فةةي رسةةمل السياسةةة التربويةةة مةةا يحتويةةه بر ةةامج السةةيد رئةة ة الجمهوريةةة 
للمنظومةة التربويةة والتايةةاي مةن توجهةاي بةةذا الخ ةور ، وتسةتلهمل مةن إلةذه اصنطلقةاي التوجهةاي العامةة 

البةةةةةةي تتةةةةةةوه  األمةةةةةةة بلوغهةةةةةةا، وتضةةةةةةبا االسةةةةةةتراتيجياي اصالئمةةةةةةة وتحةةةةةةدد اإلمكا ةةةةةةاي الاليمةةةةةةة لتحقيةةةةةةد التايةةةةةةاي 
 .10اصنشودة 

 االصالحات التربوية في الجزائر: _ثالثا
ة للتالميةةةةةةذ جشةةةةةةكل التعلةةةةةةيمل األساسةةةةةة ي اصرحلةةةةةةة التعليميةةةةةةة اإلجباريةةةةةةة وا جا يةةةةةةة البةةةةةةي تضةةةةةةمن تربيةةةةةةة قاعديةةةةةة     

وتةةبإللهمل صواصةةلة تعلةةيمهمل، ولتحقيةةد اصةةالح شةةامل للمنظومةةة التربويةةة تسةةتجيب لتطلعةةاي األمةةة فةةي اعةةةادة 
 بنانةا كوحدة متكاملة في يإلدافها ومحتوياتةا البد من العناية بالعناصر املتية :

 اصالح األهداف واملناهج والتنظيم:1_
لدولةةةة وا جتمةةةع اذ يمثةةةل اصةةةتعلمل فيةةةه محةةةور الفعةةةل التربةةةوي ، جعةةةد التعلةةةيمل األساسةةة ي مةةةن يإلةةةمل انشةةةتاالي ا    

ويضمن القا وا الحد في التمدرس ا جاني واإللزامي لكل طفل يبلة  سةت سةنواي حيةث ين ةجمل التعلةيمل مةع 
 .11التوجهاي الجديدة السياسية واالجتماعية واالقت ادية والثقافية 

فةةةي يي مشةةةروع اصةةةالح جسةةةتةدف تطةةةوير  وعيةةةة التكةةةوين فةةةي جشةةةكل اصةةةالح اصنةةةاهج التعليميةةةة عن ةةةرا مهمةةةا      
اصدرسةة، فتطةوير اصنةاهج معنةاه اصسةاإلمة فةي تطةوير وبنةا  رجةل اصسةتقبل، وإصةالح اصنةاهج " ال يقت ةر ع ةة  

بةةل جشةةمل كةةل ذلةةك مةةن حيةةث اسةةتراتيجية االصةةالح فةةي حةةد ذاتةةةا ، ثةةمل مةةن  .…جا ةةب مةةن جوا  ةةةا دوا األخةةرى 
ةةةةةةا " ، فهةةةةةي ت ةةةةاغ مةةةةةن مبةةةةةادئ ومقومةةةةةاي الاخ ةةةةية الجزائريةةةةةة ومكو اتةةةةةةا األساسةةةةةية ، حيةةةةث غاياتةةةةةةا و يدوات

 .وتستفيد من  تائج البحوا العلمية والبيداغوجية والتكنولوجية 
 جشمل اصالح اصناهج ومكو اتةا األساسية اصتمثلة في :

 . األإلداف بمجاالتةا ومستوياتةا*
 .ا حتوياي واألنشطة *
 .يساليبه ويدواره التقويمل وي واعه و *
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 . الطرائد البي توجه ينشطة التعليمل والتعلمل*
 .الوسائل اصساعدة ع   التعلمل *
سةةةةمح تنظةةةةةيمل اصدرسةةةةةة األساسةةةةةية فةةةةةي شةةةةةكل اصدرسةةةةة األساسةةةةةية اصندمجةةةةةة بإقامةةةةةة التنسةةةةةيد البيةةةةةداغوجي       

ضةاميا فا ةه مةايال مف ةوال بةيا واإلداري بيا اصدارس االبتدائية وبيا اصةدارس اال ماليةة ، يمةا فةي مسةتوى اص
اصةرحلتيا ممةةا جسةتدعي اعةةادة بنةا  إلةةذين الجةزيين لتحقيةةد وحةدة مضةةموا تعلةيمل منةةاهج اصدرسةة األساسةةية 

   .12ذاي التسع سنواي وإعادة تقسيمها ا   اطوار  
 تكوين املكونين :2_
كةةةةةو يا باعتبةةةةةاره يإلةةةةةمل عن ةةةةةر فةةةةةي يرتكةةةةز تطبيةةةةةد اسةةةةةتراتيجية جديةةةةةدة فةةةةةي اإلصةةةةةالح التربةةةةةوي ع ةةةة  تكةةةةةوين اص       

 جاحها وإلذا ما جستدعي االإلتمام بتكوين اصكو يا وذلك بإدخةال التعةديالي الاليمةة ع ة  العمليةة التكوينيةة 
وتجاوي العقباي البي تق  يمام عملياي التحسيا واإلقبال الواعي ع   التكوين اصبرمج ، ولعل مرد ذلةك ا ة  

 .13األسباب االتية: 
 .ن القاعدي الستيعاب مضاميا برامج التكوين  قص التكوي*
 .تقدم سن األغلبية يطرح صعوبة فهمل وتطبيد محتوياي التكوين اصقترحة *
 .ذإلنية التقليد اصتأصلة *
 .انعدام الحوافز اصاجعة *

 يقةةةةةع العةةةةةب  األ بةةةةةر ع ةةةةة  اصعلةةةةةمل فةةةةةي تربيةةةةةة التالميةةةةةذ وتنشةةةةةيتةمل تنشةةةةةية سةةةةةليمة تةةةةةبإللهمل  جابةةةةةةة تحةةةةةدياي       
الع ر، مما جستوجب االإلتمام بتكوينه وتحديد شروط يإلليتةه صهنةة التعلةيمل وتةوفير اصنةاخ اصناسةب للقيةام 

 .بعمله دوا يا  نس ى العناية التامة بأفراد األسرة التربوية خاصة اصفتش واصدير 
      .14يجب يا تراعي سياسة التكوين مبادئ يساسية يإلمها 

 .تكي  واصرو ة في برامجه الشمولية في التكوين وال* 

 .اشراك اصكو يا في برامج التكوين *
 .جعل التكوين عملية مستمرة *
 .تكفل الدولة بكل حاجياي التكوين *
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جسةةةتدعي إلةةةذا اإلصةةةالح تجديةةةد كةةةل اصعنيةةةيا وتوعيةةةة اصكةةةو يا بأإلميةةةة اصسةةة   فةةةي تطةةةوير اصنظومةةةة التربويةةةة     
 .ي التربية والتعليملوتحسينةا لتضطلع بمسبوليتةا الجسام ف

 عالقة املدرسة باملحيط :3_
جسةةةاعد ا حةةةيا اصدرسةةة ي ع ةةة  تحقيةةةد مهةةةام اصدرسةةةة وتأديةةةة رسةةةالتةا واصسةةةاإلمة فةةةي  مةةةو التالميةةةذ جسةةةميا      

وفكريةةا واجتماعيةةا " فةةا حيا م ةةدر يساسةة ي لتةةملود الطفةةل باصعلومةةاي وتوسةةيع يفةةد وتنميةةة مدار ةةه ، وع ةة  
ضةةةةةفا  االن ةةةةةجام ع ةةةةة  إلةةةةةذه اصعلومةةةةةاي وتهةةةةةحيحها وتنظيمهةةةةةا لتحقيةةةةةد األإلةةةةةداف اصدرسةةةةةة يا تعمةةةةةل ع ةةةةة  ا

 .15السلو ية 
تسةةةاإلمل العالقةةةة بةةةةيا اصدرسةةةة ومحيطهةةةا فةةةةي عمليةةةة اال تشةةةةاف والةةةتعلمل وتنميةةةة سةةةةلوك التلميةةةذ وتقويمةةةةه       

درسةةةة حيةةةث تسةةة   الرؤيةةةة الجديةةةدة لعمليةةةة اإلصةةةالح ا ةةة  تخطةةةي معيقةةةاي تجسةةةيد العالقةةةة الحقيقيةةةة بةةةيا اص
ومحيطهةةةا، وذلةةةةك بجعلهةةةةا مر ةةةةة وفعالةةةةة تكسةةةةب الف ةةةل التربةةةةوي حيويةةةةة ونشةةةةاط، وتراعةةةةي خ ةةةةائص عالقةةةةة 

  .التلميذ بمحيطه حبى يتمكن من مسايرة تحدياي الع ر
 :أهداف اإلصالحات التربوية_رابعا

 وضع التلميذ في قلب العالقة التربوية :1_
أخةةةةةذ ميوالتةةةةةه ورغباتةةةةةه ومكتسةةةةةباته ووتيةةةةةرة  مةةةةةوه بعةةةةةيا باعتبةةةةةاره عن ةةةةةر مةةةةةن القسةةةةةمل الدراسةةةةة ي ويجةةةةةب اا ت    

االعتبةةار فهةةو جعتبةةر عضةةوا مشةةةاركا فةةي عمليةةة الةةتعلمل بق ةةد احتكا ةةةه بخبةةراي وينشةةطة اصنةةاهج البةةي تقةةةدمها 
   .اصدرسة

 فتح املؤسسة على املحيط :2_
ةةا التلميةذ تحةت مسةبولية حيث يا تتيير اصقاربة التربويةة تشةمل كةل العمليةاي التكوينيةة البةي جسةاإلمل في       

اصدرسة خالل فترة التعلمل بمعنى يا للتلميذ الحد فةي اختيةار مشةروعه الفةردي ع ة  درايةة ووعةي فيةتمكن مةن 
 .النضج واالستقاللية وإقامة عالقاي مع ا حيا الذي جع ش فيه 

 اكساب املعلم واملتعلم أدوار جديدة :3_
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ينتقةةةةل ا ةةةة  دور الباحةةةةث عةةةةن السةةةةبل والطةةةةرق واصن جيةةةةاي البةةةةي  يةةةةرى اصنظةةةةور الجديةةةةد يا اصعلةةةةمل يجةةةةب يا     
تسةةةمح برفةةةع  فةةةا اي تالميةةةذه اصعرفيةةةة واصن جيةةةة وتوعيتةةةه بكيفيةةةاي تعلمهةةةمل ومسةةةاعدتةمل ع ةةة  تطةةةوير إلةةةذه 
   .الكفا اي بالبنا  السليمل لتفكيرإلمل ، اما بالنسبة للمتعلمل فاصنظور الجديد جعتبر جوإلر الفعل التعليمي

 اربة عن طريق الكفاءة :ت بيق املق4_
وإلةةو يإلةةمل مفهةةوم جةةا  بةةه اصنةةةا  الجديةةد والكفةةا ة هةةي مجموعةةة مةةن اصعةةارف واصهةةاراي والوجةةداا تسةةمح       

باصمارسةةةةةة الالئقةةةةةة لةةةةةدور يو و يفةةةةةة يو نشةةةةةةاط وتعمةةةةةل إلةةةةةذه اصقاربةةةةةة ع ةةةةة  جعةةةةةةل التلميةةةةةذ إلةةةةةو سةةةةةيد اصوقةةةةةة  
ضةةةعياي اصعاشةةةة واصشةةةكالي البةةةي تواجهةةةه وهةةةي تقةةةوم التعليمةةةي فيقةةةوم باسةةةتتالل قدراتةةةه فةةةي التعامةةةل مةةةع الو 

ويالحةةظ ي ةةه ع ةة  الةةرغمل مةةن ، 16ع ةة  تكةةوين شخ ةةية الطفةةل ب ةةورة سةةوية بمعنةةى يقةةوم تعلةةيمل  فسةةه بنفسةةه
إلةةذه التعةةديالي البةةي مسةةت اصنظومةةة التعليميةةة والتعلةةيمل القاعةةدي ع ةة  وجةةه الخ ةةور ، فةةي اطةةار صةةيرورة 

جا ةةةةب  بيةةةةر منةةةةةا بقيةةةةت غيةةةةر ملموسةةةةة فةةةةي اصيةةةةداا، وتعةةةةود يإلةةةةمل االخةةةةتالالي االصةةةةالحاي التربويةةةةة ،  ال ا ةةةةه فةةةةي 
 اصالحظة في اصناهج التربوية الجزائرية حسب فريد عادل ا   :

 .عدم وضوح مالمح الخرو  للمتعلميا في نةاية كل طور _
 .انعدام االن جام بيا حاجاي ا جتمع الجديدة ومحتوياي البرامج _
 .ي، و ظمل التقييمل ومتابعة تطبيد البرامج انعدام البحث التربو _
   )التحضيري ، األساس ي ، الثا وي  (عدم االن جام بيا اصنظوماي الفرعية للتربية_
 .عدم توافد برامج تكوين اصعلميا مع برامج التعليمل _
 .ترتكز اصناهج ع   منطد التعليمل دوا التعلمل _
   .17يتةا قبل تعميمها لمل تخضع البرامج لعملية التجريب إلثباي صالح_

 دواعي اإلصالحات التربوية في الجزائر:_خامسا

بالنظةةام التعليمةةي فةةةي الجزائةةر ا ةة  مةةةا يجعلةةه يلحةةد بر ةةةب التطةةور الةةذي تشةةةهده  : االتجةةةاهدواعــي سياســية 1_
 .البلداا اصتقدمة 

ي ةا، وذلةةةةةك تحسةةةةةيا الظةةةةروف اصع شةةةةية لوفةةةةراد وتطةةةةةوير وسةةةةائلها ويسةةةةالدواعــــي اقتصــــادية واجتماعيــــة: 2_
بمواجهةةةة متطلبةةةاي التتييةةةر الحاصةةةل فةةةي الو ةةةائ  واصهةةةن، وهةةةي تحتةةةا  ا ةةة  وعةةةي  بيةةةر بثقافةةةة علميةةةة وتقنيةةةة 
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واسةةةةعة وخبةةةةةرة طويلةةةةةة ال يمكنةةةةةةا يا تسةةةةةتتني عةةةةةن  تةةةةةائج التعلةةةةيمل البةةةةةي تعةةةةةد مةةةةةن العناصةةةةةر الهامةةةةةة ألي تحةةةةةول 
اإل تةةةةا ، يي يا التعلةةةةيمل يصةةةةبح قةةةةوة اجتمةةةةاعي يو تتييةةةةر فةةةةي مجةةةةال العالقةةةةاي االجتماعيةةةةة وفةةةةي مجةةةةال الفكةةةةر و 

 .جعتمد عليةا للخرو  من حاالي الفقر والتخل 
مةةةن يبةةةةري سةةةةماي العةةةالمل اصعاصةةةةر تسةةةارع التتيةةةةراي التكنولوجيةةةةة ت ـــور التكنولوجيــــا وثـــورة االتصــــاالت : 3_

بةي تةزاحمل السيما في ميداا االعالم واالت ال ويب د ذلك ما نشهده ونسمع به يوميا من يخمل فةي اصعلومةاي ال
بعضةةةةها الةةةةةبعح ويضةةةةةفي الحقةةةةةا ع ةةةةة  سةةةةةابقها طةةةةةابع التقةةةةةادم السةةةةةر ع، وع ةةةةة  اصشةةةةةروع التربةةةةةوي يا جعيةةةةةر إلةةةةةذا 
اإلتمامةةةةةه فيكةةةةةوا للةةةةةنش  القةةةةةدرة ع ةةةةة  التكيةةةةة  مةةةةةع الجديةةةةةد وعةةةةةدم تر يةةةةةمل البةةةةةرامج التعليميةةةةةة ع ةةةةة  اصفةةةةةاإليمل 

الةةخ  .…نقةد والتر يةب واإلبةداعفحسةب بةل ع ة  امةتالك اصواقةة  اصن جيةة اصعروفةة مةن قةدرة ع ةة  التحليةل، ال
 وإلذا ما دفع منظومتنا التربوية ا   ما ي ي : 

تعتبةةةةةةر اصنةةةةةةاهج التعليميةةةةةةة مجموعةةةةةةة اصعةةةةةةارف والخبةةةةةةراي البةةةةةةي يتعلمهةةةةةةا ت:ييــــــر ماــــــامين املنــــــاهج التربويــــــة : *
  .التالميذ بإشراف اصدرسة وإدارتةا 

التعلةيمل القديمةة والبةي ال تتما ة ى والتكنولوجيةا  ظةرا العتمةاد الجزائةر ع ة  وسةائل ت وير وسائل التعلـيم : *
الحديثةةة وثةةورة االت ةةاالي، عملةةت مةةن خةةالل  صةةالحاتةا التربويةةة ع ةة  محاولةةة تطويرإلةةا وفقةةا لهةةذه التتيةةراي 

 ومسايرتةا كإدخال االعالم امل ي واال تر ت وذلك من يجل : 
  .تسر ع عملية التعليمل وتفعيلها وتنو عها_
ارة الرغبةةةةة لةةةةد ةمل لزيةةةةادة الةةةةتعلمل واالعتمةةةةاد ع ةةةة  الةةةةتعلمل الةةةةذاتي، بةةةةةذه الطريقةةةةة يةةةةزول تشةةةةويد التالميةةةةذ وإثةةةة_

التعليمل اصبني ع   الحفظ عن  هر قلب ويةتمل التر يةمل ع ة  تنميةة الكفةا اي واصهةاراي الضةرورية للتعامةل مةع 
 ملها .اصعلوماي تعامال منطقيا وإلذا يلزم التلميذ ع   يا يتعلمل  ي  يختار اصعلوماي و ستع

عةا  قطةةاع التربيةة والتعلةةيمل مةن عةةدة صةعوباي سةةاإلمت فةي تةةدني  وعيةة التعلةةيمل، دتـدني نوعيـة التعلــيم : _
إلةةذا الوضةةع الةةذي يةةدعو بطبيعةةة الحةةال ا ةة  القيةةام بإصةةالحاي عديةةدة لتفةةادي إلةةذا اصشةةكل باعتبةةار يا إلةةذا 

لةيمل ع ةة  وضةةع منةةاهج وبةةرامج القطةاع إلةةو األسةةاس للنةضةةة بكةةل القطاعةاي لةةذا عملةةت الخطةةة الدراسةةية للتع
دراسةةية جديةةدة تعتمةةد ع ةة  اصقاربةةة بةةيا الكفةةا اي والبةةي تةةةدف ا ةة  التقليةةل مةةن إلةةذه ال ةةعوباي عةةن طريةةد 
ا تساب اصعلمل  فا ة مهنيةة مبإللةة وعةدم ا تفائةه بتبلية  اصعةارف فقةا بةل عليةه بتجاويإلةا ا ة  يبعةد الحةدود 

  .اصعرفية 
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 لجديدة:  مستلزمات ت بيق املناهج ا_سادسا
اصنةاهج الجديةدة تبنةي عالقةاي متميةملة داخةل القسةمل وخارجةه وتةةويع التنظـيم التربـوي فـي خدمـة التعلـيم : 1_

مسةةةبولية تحقيةةةد األإلةةةداف اصتوخةةةاة مةةةن الفعةةةل التربةةةوي ع ةةة  كةةةل العةةةامليا فةةةي اصبسسةةةة التربويةةةة ، اذ يا كةةةل 
ةاا تنظةةةيمل القسةةةمل وفةةةد مةةا تمليةةةه اصنةةةاهج وتحديةةةد  ةةةوع  واحةةد مةةةنةمل يةةةبثر بقسةةةا فةةي النتيجةةةة النةائيةةةة ، فةةةإذا كة

العالقةاي فيةةه مةن مسةةبولية اصعلةةمل مباشةرة ، فةةاا الفريةد التربةةوي واصشةةرفيا اإلداريةيا يتقاسةةموا مسةةبولية 
 .18تنفيذ اصناهج وتحقيد يإلدافها بتوفير الشروط اصادية والتنظيمية اصالئمة لذلك 

ي اصنةةةةاهج الجديةةةةدة يةةةةدعوا اصةةةةربيا مةةةةن معلمةةةةيا، يسةةةةاتذة التجديةةةةد ا جسةةةةد خاصةةةةة فةةةةالتنســــيق التربــــوي : 2_
ومشرفيا ادارييا ا   العمل ع   خلد عالقاي التكامل فيما بينةمل من جهة، ومع ا حةيا االجتمةاعي والثقةافي 

 . طرف مساإلمل في تربية األجيال من جهة اخرى 

  وحةداي تعليميةة ومقةاطع يقةةوم اا تنظةيمل اصنةاهج الجديةةدة وتقسةيمها ا ةالوقـ  واسـت:الالتا التربويـة : 3_
ع ةةة  يسةةةاس  ظةةةرة جديةةةةدة ا ةةة  التعامةةةل مةةةةع التوقيةةةت اصدرسةةة ي واسةةةةتتالله خةةةالل األنشةةةطة التعليميةةةةة، اذ يا 
اصنةةةةةاهج الجديةةةةةدة تتةةةةةرك فةةةةةي بنيتةةةةةةا وطريقةةةةةة التعامةةةةةل معهةةةةةا إلامشةةةةةا يوسةةةةةع للمعلةةةةةمل يو األسةةةةةتاذ ، فةةةةةي اسةةةةةةتتالل 

 .كفا اي والقدراي اصتوخاة التوقيت ع   ي ه وسيلة لتحقيد تدريب وتنمية ال
ينب ةةةي يا  ةةةو ي عنايةةةة  بيةةةرة بإعةةةداد اصعلةةةمل أل ةةةه ال يمكةةةن ضةةةماا  جةةةاح يي واألســـاتذة :  تكـــوين املعلمـــين4_

خطةةة اصةةالحية فةةي مجةةال التربيةةة والتعلةةيمل مةةا لةةمل تةةرتبا بخطةةة اصةةالحية مماثلةةة فةةي تكةةوين وإعةةداد اصعلمةةيا، 
 ةةر ع ةة  توصةةيل اصعلومةةاي وإعطةةا  اصعةةارف بأسةةلوب تقليةةدي خاصةةة ويا دوره فةةي اصدرسةةة الحديثةةة لةةمل يقت

 مةا كةاا عليةةه فةي السةةابد، وكةل مهامةةه تعةددي ا ةة  يمةور يوسةةع ، فهةو جعلةةمل ، ويوجةه و شةةكل شخ ةية الطفةةل 
 بما يناسب العاداي والقيمل االجتماعية.

تعلةةةيمل ، ولةةةذلك ينب ةةةي لهةةةذا يصةةةبح اصعلةةةمل يحتةةةل فةةةي اصنظومةةةة التربويةةةة الجديةةةدة مكا ةةةة العمةةةود الفقةةةري فةةةي ال
اعتبةةةةةار مسةةةةةألة اعةةةةةداده مةةةةةن بةةةةةةيا اصسةةةةةائل ذاي األولويةةةةةة اصطلقةةةةةة ، ومةةةةةةن بينةةةةةةا اصنظومةةةةةة التربويةةةةةة الجزائريةةةةةةة 
الجديةةةةدة ، والبةةةةي ا ت ةةةةةت ألإلميةةةةة اعةةةةداد اصعلةةةةمل وتكوينةةةةه ، وإلةةةةذا مةةةةا يتضةةةةح مةةةةن خةةةةالل االطةةةةالع ع ةةةة  اصنشةةةةور 

بخ ةةةةةةور مسةةةةةألة تكةةةةةوين اصعلةةةةةةمل   2003-2004 الخةةةةةار بالتحضةةةةةةير للموسةةةةةمل الدراسةةةةة ي  245الةةةةةوياري رقةةةةةمل 
 .19فوجد ا ماي ي: 
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تجديةةد تربةةوي يا يةةن ح دوا تحضةةير مالئةةمل للعناصةةر اصكلفةةة بتنفيةةذه وتبنيةةه ، لةةذا  ال يمكةةن ألي اصةةالح يو_
فاا الويارة قةد قامةت بإعةداد خطةة عامةة بتكةوين اصعلمةيا واصةبطرين لتمكيةنةمل مةن القيةام بةدورإلمل التكةويني 

 .ع   يحسن وجه والقيادي 
 فالخطةةةةة اصعتمةةةةدة تجعةةةةل مةةةةن االعةةةةالم باصسةةةةتجداي التربويةةةةة والتكةةةةوين فيةةةةةا محةةةةورين يساسةةةةييا إل جةةةةاح_

التجديةد التربةةوي ، اا ال ةي  اصعتمةةدة متنوعةة مةةن حيةث الشةةكل والوسةائل تةةةدف ا ة  جعةةل اصعلةمل واألسةةتاذ 
ه ووسةائله وفةي األخيةر مةا جسةعنا  ال القةول واصبطر عناصر فعالة ومسةيولة فةي عمليةة التجديةد ومنتجةة ألدواتة

البةةةد مةةةةن االإلتمةةةةام بةةةاصعلمل وبتكوينةةةةه، فةةةةال يمكةةةةن يا يتحةةةول  المنةةةةا النظةةةةري عةةةةن االصةةةالح ا ةةةة  الواقةةةةع  ال مةةةةن 
   .خالل معلمل متدرب تماما مع تقنياي االصالح الحديثة ويا يمتلك اصدرس القدرة ع   مسايرة محتواه 

 ج الدراسية :تحديات تتعلق باملناه_سابعا

اا ت ميمل اصناهج الدراسةية تتطلةب احاطةة شةاملة بمسةتلزماي الع ةر، وذلةك مةن خةالل الوقةوف ع ة         
مختلة  التجديةةداي الةةواردة فةةي إلةذا ا جةةال، ومةةن يإلةةمل مةا اسةةترع  ا تبةةاه واإلتمةةام الدولةة الجزائريةةة فةةي الفتةةرة 

 ةةميمل اصنةةاهج ، فلقةةد تةةمل تبنةةي اصقاربةةة بالكفةةا اي فةةي األخيةةرة ذلةةك االإلتمةةام الكبيةةر باصقاربةةاي اصتحكمةةة فةةي ت
وتةةونة، واصتةةرب، اذ تةةمل فةةي الجزائةةر قطةةع يشةةواط  بيةةرة فةةي تبنةةي إلةةذه اصقاربةةة،  دول اصتةةرب العر ةةي : الجزائةةر
العةةةام الرابةةةع فةةي تطبيةةةد اصنةةةاهج الدراسةةية اص ةةةممة ع ةةة  يسةةةاس  2006-2007حيةةث تعتبةةةر السةةةنة الدراسةةية 

جميةةع اصةةواد الدراسةةية فةةي التعلةةيمل االبتةةدااي واصتوسةةا واصالحةةظ فةةي تعمةةيمل إلةةذه اصقاربةةة ي ةةه إلةةذه اصقاربةةة فةةي 
تةةمل تبنيةةةا بسةةرعة  بيةةرة بحيةةث لةةمل تةةتح فةةرر  ثيةةرة لدراسةةة يسةةباب تبنةةي إلةةذه اصقاربةةة فةةي ا جتمعةةاي التربيةةة 

بةةةةةة فةةةةةي اصةةةةةدى اصتوسةةةةةا ومةةةةةدى تشةةةةةابه بيننةةةةةا وبيةةةةةنةمل وبالتةةةةةا ي مةةةةةدى امكا يةةةةةة التنبةةةةةب بنجةةةةةاح تطبيةةةةةد إلةةةةةذه اصقار 
  .والبعيد
ولعةةةل إلةةةذا التبنةةةي واصتسةةةارع دليةةةل ع ةةة  تةةةأثير  ةةةاإلرة العوصةةةة حبةةةى فةةةي صةةةميمل العمليةةةة التربويةةةة يي ت ةةةميمل       

اصنةاهج ومةا يترتةةب ع ة  ذلةةك مةن تتييةةراي فةي كافةةة العالئةد التربويةةة بةيا يطةةراف اصوقة  التعليمةةي، فقةد يكةةوا 
غيةةةةر مةةةةبإلليا لتطبيةةةد إلةةةةذه التجديةةةداي باصسةةةةتوى اصطلةةةةوب وإلةةةو مةةةةا وقفةةةةت اصعلمةةةوا واصشةةةةرفوا التربويةةةوا 

عليه اللجاا التفت شية يثنا  مشار تةا في ييام تكوينية تتعلد بةةذا ا جةال، وحبةى  ةن ح يمةام إلةذا التحةدي ال 
بةةد يا  قةة  موقةة  اصتأمةةل الب ةةير الةةذي ال يةةرفح كةةل جديةةد  جةةرد ي ةةه يجنكةةي ، وال يتقبلةةه حبةةى يتأ ةةد مةةن 
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ال مته وخلوه من يي تأثير يمة بالكياا الحضاري لومة وفد شةروط االقتبةاس البةي حةددإلا علمةا  التربيةة م
   .اصقار ة 
 املقاربة بالكفاءات :_ثامنا
تعد اصقاربة بالكفا اي احدى الطرائد البيداغوجية البةي تبنتةةا ويارة التربيةة الوطنيةة، وع ة  يساسةها تةمل        

 2003\2004.يدة البي شرع في تطبيقها ابتدا  من السنة الدراسية: بنا  اصناهج الجد
، فةةةاا معنةةةاه، إلةةةو االقتةةةراب مةةةن الحقيقةةةة اصطلقةةةة Approcheالبةةةي يقابلهةةةا اص ةةةطلح الالتينةةةي  املقاربـــةكلمةةةة  

ولةةة ة الوصةةةول  ليةةةةا ، ألا اصطلةةةد يو النةةةةااي يكةةةوا غيةةةر محةةةدد فةةةي اصكةةةاا والزمةةةاا،  مةةةا ينةةةةا مةةةن جهةةةة يخةةةرى 
الةذي يقابلةه فةي اللتةة األجنبيةة   الكفـاءةة عمةل يو اسةتراتيجية لتحقيةد إلةدف مةا، وفيمةا يخةص م ةطلح خطة

La competence ،فاصق ةةةود بةةةه إلةةةو مجمةةةوع اصعةةةارف، والقةةةدراي واصهةةةاراي اصدمجةةةة، ذاي وضةةةعية دالةةةة ،
 .والبي تسمح با جاي مهمة يو مجموعة مهام معقدة 

 جةةد : التايةةة ، اصرمةةك ، الكفةةا ة الختاميةةة ، الهةةدف الختةةامي  )لتعلةةيمل بالكفةةا اي ا  (فةةي اصقاربةةة الجديةةدة        
اصنةدمج ، الكفةا ة القاعديةة ، الهةدف التعليمةي ، اا تطبيةد بيداغوجيةة اصقاربةة بالكفةا اي، جسةتلزم التخ ةةي 

ي واصعةةةةارف البةةةةي عةةةن مفهةةةةوم البر ةةةةامج، واال تقةةةةال ا ةةةة  مفهةةةةوم اصنةةةةا ، اذ األول عبةةةةارة عةةةةن مجموعةةةةة اصعلومةةةةا
يجةةب تلقينةةةا للطفةةل خةةالل مةةدة معينةةة، فةةي حةةيا يا الثةةاني جشةةمل كةةل العمليةةاي التكوينيةةة البةةي جسةةاإلمل فيةةةا 
التلميةةةذ، تحةةةت اشةةةراف ومسةةةةبولية اصدرسةةةة، خةةةالل مةةةةدة التعلةةةيمل، يي يا كةةةل اصةةةبثراي البةةةةي مةةةن شةةةأنةا اثةةةةرا  

 .تجربة اصتعلمل خالل فترة معينة 
 جديدة البي اعتمدي اصقاربة بالكفا اي تجيب ع   التساؤالي املتية :  لذا فاصناهج ال      

 ما الذي يتح ل عليه التلميذ في نةاية كل مرحلة من معارف وسلو ياي وقدراي و فا اي ؟   _

 ماهي الوضعياي التعليمية األ ثر داللة وفعالية ، ال تساب التلميذ إلذه الكفا اي ؟ _
 ساعدة ع   استتالل إلذه الوضعياي ؟ماهي الوسائل والطرائد اص_
  ي  يمكن يا يقوم مستوى يدا  اصتعلمل ، للتأ د من ي ه قد تمكن فعال من الكفا اي اصستةدفة ؟_

 ولتوضيح الفرق بيا البرامج القديمة واصناهج الجديدة اليك الجدول التا ي :
 لحديثاملنهاج التربوي التعليمي ا املنهاج التربوي التعليمي التقليدي
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مبنةةةةي ع ةةةةة  ا حتويةةةةاي ، يي مةةةةةاهي اصضةةةةاميا الاليمةةةةةة _
صسةةةةةةةةتوى معةةةةةةةةيا، فةةةةةةةةي نشةةةةةةةةاط معةةةةةةةةيا ومةةةةةةةةن ثةةةةةةةةمل يكةةةةةةةةوا 

 .ا حتوى إلو اصعيار

مبنةةةي ع ةةة  يإلةةةداف معلةةةن عنةةةةا فةةةي صةةةيتة  فةةةةا اي ، _
يي مةةةاهي الكفةةةا اي اصةةةراد تحقيقهةةةةا لةةةدى التلميةةةذ فةةةةي 

 .مستوى معيا 

ي  ميةةة مبنةةي ع ةة  منطةةد التعلةةيمل والتلقةةيا ، يي مةةاه_
 اصعلوماي واصعارف البي يقدمها اصعلمل ؟

  .اصعلمل يلقن يأمر وينهي_
 .التلميذ جستقبل اصعلوماي _

مبنةةةةةي ع ةةةةة  منطةةةةةد الةةةةةتعلمل يي مةةةةةاهي التعلمةةةةةاي البةةةةةي _
يكتسةة ةا اصةةتعلمل مةةن خةةالل االشةةكالياي البةةي يطرحهةةا 

 اصعلمل ؟
مةةا مةةةدى تطبيقهةةةا فةةةي اصواقةةة  البةةةي يواجههةةةا اصةةةتعلمل _

 .ه الدراسية واليومية في حيات
اصعلةةمل يقتةةرح، فهةةو مرشةةد وموجةةه ومسةةاعد لتجةةةاوي _

 العقباي 

التلميةذ محةور العمليةةة ، يمةارس ، يجةرب ، يفشةةل ، _
 .ين ح ، فهو يكتسب ويحقد

 الطريقة البيداغوجية اصعتمدة هي : _
طريقة التعميمل ، يي كل التالميذ سواسية وفةي قالةب 

لةدى التالميةذ واحةدة واحد ع   اعتبار درجة النضج 
 .واعتماد مسلك تعلمي واحد

 الطريقة اصعتمدة هي : _
بيداغوجيةةة الفروقةةاي ، يي مراعةةةاة الفةةروق الفرديةةةة 
واالعتمةةاد عليةةةا يثنةةا  عمليةةة الةةتعلمل ، مةةن منطلةةد يا 
درجة النضج متباينة لةدى اصتعلمةيا وبالتةا ي تحديةد 

 .عدة مسالك تعليمية 

اصرح ةةةةةةةةةةي فهةةةةةةةةةةو تقةةةةةةةةةةةويمل  اعتمةةةةةةةةةةاد التقةةةةةةةةةةويمل اصعيةةةةةةةةةةاري _
 تح ي ي

االعتمةةةةةةةةةةةةاد ع ةةةةةةةةةةةة  درجةةةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةةةذ ر اصعةةةةةةةةةةةةارف ال مكةةةةةةةةةةةةةاا _
   .لتو ي  اصعارف

اعتبةةةةةةار التقةةةةةةويمل عن ةةةةةةرا موا بةةةةةةا لعمليةةةةةةة الةةةةةةتعلمل ، _
فهةةو تكةةويني ، الق ةةد منةةه الضةةبا والتعةةديل، و ةةةتمل 

 .بدرجة ا تساب الكفا ة وتو يفها في مواق  

 5جلة الدورية التكوينية ، العدد مديرية التربية لوالية ورقلة ، ا املصدر:  
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ولتوضةةيح اصمارسةةة التعليميةةة الجديةةدة، يمكةةن للمةةدرس يا يقتةةرح فةةي عةةدة يحيةةاا وضةةعياي متنوعةةة ألعمةةال 
يفةةةوا  ، ينشةةةةطة جماعيةةةةة للقسةةةةمل، لحظةةةةاي عمةةةةل فرديةةةةة، بحيةةةث تةةةةدفع التلميةةةةذ ا ةةةة  يا يكةةةةوا فةةةةاعال : يقتةةةةرح 

الةةةخ، ويكةةوا دور اصةةةدرس إلةةةو تسةةةيير  .… عةةدلها اذا لةةةزم األمةةةر حلةةوال ويقارنةةةةا مةةةع يمالئةةه، ويةةةدافع عةةةن حلولةةةه و 
   .برامجالنقا  داخل القسمل وإلو اصسيول ع   يا يقترح في الوقت اصناسب عناصر اصعرفة الواردة في ال

فاصنةةاهج الجديةةدة البةةةي جةةا  بةةةةا االصةةالح الجديةةةد لةةمل تسةةةاإلمل مسةةاإلمة تامةةةة فةةي تحسةةةيا اصسةةتوى التح ةةةي ي 
 .وذلك الا بعضهمل مايالوا يواجهوا صعوباي خالل سيرورة العملية التعلمية لدى اصتعلميا 

مةةةن جهةةةة يخةةةرى فةةةاا اصشةةةكالي البةةةي يطرحهةةةا ل سةةةت تطبيقةةةاي، بةةةل هةةةي مشةةةكالي للةةةتعلمل و يفتةةةةا الرئ سةةةية 
   .اثارة الرغبة في البحث عند التلميذ ، يو اعطاؤه الفرصة ليتعلمل  ي  يبحث

بيةةل قةةد تةةمل القيةةام بةةه، وبمةةا يا األرضةةية لةةمل تةيةةأ ، فةةاا الطريقةةة الجديةةدة فةةي ولكةةن بمةةا يا ال ةة ي  مةةن إلةةذا الق
التعلةةةةيمل والةةةةةتعلمل، والبةةةةي يقحمةةةةةت ع ةةةة  اجةةةةةل مةةةةةن دوا علةةةةمل وال استشةةةةةارة الجهةةةةاي اصعنيةةةةةة، ال جسةةةةةعها  ال اا 

 .تفشل  مهددة مستقبل جيل كامل من اصتعلميا 

 عوائق االصالح التربوي في الجزائر :_تاسعا
 العامة للتربية:السياسة 1_
شةةكل التعلةةةيمل يحةةةد األوليةةةاي األساسةةية فةةةي السياسةةةة التنمويةةةة الشةةةاملة البةةي اتبعتةةةةا الدولةةةة مباشةةةرة بعةةةد       

  1962.جويلية  05ح ولها ع   استقاللها في 
واصواثيةةةةةد والن ةةةةور األساسةةةةةية اصرجعيةةةةةة البةةةةي تسةةةةةتمد منةةةةةةا  1963فالدسةةةةتور الجزائةةةةةري ال ةةةةادر سةةةةةنة       

التعليميةةة اعتبةةري التعلةةيمل العن ةةر األساسةة ي ألي تتييةةر اقت ةةادي واجتمةةاعي ، اذ جعتبةةر األمةةر رقةةمل السياسةةة 
يول  ةةةةص تشةةةةر  ي ع ةةةةة  إلةةةةذا اصسةةةةتوى وضةةةةةع اصعةةةةالمل واألسةةةةة القا و يةةةةةة  1976يفريةةةةةل  16اصةةةةبرخ فةةةةي  35\76

 هاع   :  للنظام التعليمي الجزائري وشكل االطار التشر  ي لسياسة التربية البي ترتكز في مجمل
تأصةيل الةروح الوطنيةة والهويةةة الثقافيةة لةدى الشةةعب الجزائةري، ونشةر قيمةةه الروحيةة وتقاليةده الحضةةارية _

 .واختياراته األساسية 
تثقيةة  األمةةة، بتعمةةيمل التعلةةيمل والقضةةا  ع ةة  األميةةة وفةةتح بةةاب التكةةوين يمةةام جميةةع اصةةواطنيا ع ةة  اخةةتالف _

 .يعمارإلمل ومستوياتةمل االجتماعية 
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 . كر ة مبادئ التعريب والديمقراطية والتوجيه العلمي والتقنيت_
     .20 ضماا الحد في التعليمل ومجا  ته والزاميته_

 ساسية في منظومتنا التربوية:اإلشكاالت األ 2_

في حقيقة األمر من خالل تتبعنا لوضعية منظومتنةا التربويةة بحكةمل ي نةا مةن ا تاجهةا وبحكةمل قربنةا اليةومي       
 .21:ا ه يمكننا اجمال االشكاالي البي تعاني منةا في العناصر التاليةمنةا ف

حيةةث يالحةةظ تفشةة ي إلةةذه الظةةاإلرة ع ةة  جميةةع اصسةةتوياي التعليميةةة خاصةةة   إشــكالية الرســرب املدر:ــ ي :_أ
عنةةد الةةذكور وذلةةك لجملةةة مةةن األسةةباب ع ةة  ريسةةها اا التعلةةيمل فةةي وقتنةةا إلةةذا ال يةةبدي ا ةة   تيجةةة مرضةةية مةةن 

اصاديةةةة فةةةأ بر نسةةةبة للبطالةةةة توجةةةد بةةةيا خريتةةةي الجامعةةةاي  مةةةا يا فةةةتح مجةةةاالي مهنيةةةة ال تسةةةتدعي  الناحيةةةة
تكوينةةةا علميةةةةا عاليةةةةا يدى بالشةةةباب ا ةةةة  تةةةةرك التعلةةةةيمل والتوجةةةه لال خةةةةراط فةةةةي إلةةةةذه ا جةةةاالي والبةةةةي ع ةةةة  ريسةةةةها 

 .الشرطة والج ش

قةةةةةذف وحبةةةةةى القتةةةةةل يصةةةةةبحت مةةةةةن : فةةةةةاصالحظ يا جةةةةةرائمل الضةةةةةرب والجةةةةةرح والإشـــــكالية العنـــــ  املدر:ـــــ ي_ب
الظةةواإلر اصتفشةةية فةةي مبسسةةاتنا التربويةةة وإلةةذا لةة ة مةةن قبيةةل ال ةةدف وإ مةةا إلةةو  تةةا  تفةةاعالي اجتماعيةةة 
وسياسةةةية واقت ةةةادية يدي ا ةةة  اسةةةتفحال إلةةةذه الظةةةاإلرة البةةةي ال يمكةةةن معالجتةةةةا قضةةةائيا يو اداريةةةا وإ مةةةا مةةةن 

 .خالل معالجة يسبابةا 
ر اشةةةةكالية التةةةأطير اشةةةةكالية االشةةةةكالياي فأغلةةةب اصةةةةبطرين لةةة ة لةةةةد ةمل مسةةةةتوى تعتبةةة إشـــكالية التــــ طير :_ج

تعليمةةي عةةةا ي األمةةةر الةةذي حةةةد مةةةن يدانةةةمل التعليمةةةي  اإليةةةك عةةن التربةةةوي إلةةةذا مةةن جهةةةة، مةةةن جهةةة ثا يةةةة تعةةةاني 
اصبسساي التربوية من  قةص التةأطير وفةي سةبيل تتطيةة اللجةز تلجةأ ا ة  سياسةة االسةتخالف البةي تجعةل مةن 

  .  اصبطر محدود لعدم ارتباطه بمن ب عمل دائملعطا
وهةةةةةي مةةةةةن االشةةةةةكاالي العامةةةةةة ، حيةةةةةث يا مسةةةةةألة تةةةةةأطير التالميةةةةةذ خاصةةةةةة خةةةةةار  يوقةةةةةاي  إشـــــكالية الفـــــرا  :_د

التعلةةةةيمل الرسةةةةةمية تبقةةةةك عمليةةةةةة فرديةةةةةة وغيةةةةر جماعيةةةةةة يو مبسسةةةةاتية ، وذلةةةةةك رغةةةةةمل اقامةةةةة النةةةةةوادي واصرا ةةةةةز 
  للتالميةةةذ وحبةةةى للشةةباب  تيجةةةة التسةةةيير البيروقراطةةةي الطةةةا ي عليةةةةا، ممةةةا الثقافيةةة  ال ينةةةةا غيةةةر جاذبةةةة سةةةوا

  .جعل اصالذ األإلمل لهمل إلو الشوارع واألحيا  الشعبية والسكنية  
ــام املســـندة : _ه ــام وتعـــدد األقســ مةةةةع تعةةةدد األقسةةةةام اصسةةةندة لكةةةةل معلةةةمل ، جعتبةةةةر إشـــكالية اكتظـــاا األقســ

قةةةةويمل مسةةةةتمر جةةةةاد، ولكةةةةن  يةةةة  سةةةة تمل ذلةةةةك واصعلةةةةمل مكلةةةة  اال تظةةةةاظ عقبةةةةة يخةةةةرى تحةةةةول دوا القيةةةةام بت
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يحيا ةةةا بتةةةدر ة سةةةبعة يقسةةةام ، وكةةةل واحةةةد يزيةةةد بكثيةةةر عةةةن الثالثةةةيا عن ةةةرا ؟ لةةة ة اذا مةةةن اصسةةةةتترب يا 
العديةد مةن اصعلمةةيا صةل  الخا ةةة ا خ  ةة لعالمةةة التقةويمل اصسةتمر فةةي الكشةوف ، ال جسةةتعملوا فةي الواقةةع 

ك البةةةةةةي لهةةةةةا عالقةةةةةة بجا ةةةةةب واحةةةةةد سةةةةةةهل للمالحظةةةةةة عنةةةةةد التلميةةةةةذ فةةةةةي القسةةةةةةمل : سةةةةةوى عالمةةةةةة واحةةةةةدة ، يي تلةةةةة
   . 22السلوك

 الخاتمة : 
تحتل اصنظومة التربوية مكا ة محورية في يي يمة من األممل ، وقد بديي الجزائر منذ االستقالل 

تقدم ، فعرفت في بنا  منظومة تربوية تستجيب لحاجاي البلد للخرو  من دائرة التخل  واللحاق بر ب ال
اصنظومة التربوية عدة تتيراي يو ما اطلد عليةا اصالحاي والبي إلدفت ا   تحسيا يدا  إلذه اصنظومة 

األإلداف والسياسة العامة (وتجاوي السلبياي السابقة ، و ظرا لتعقد النسد التربوي في مختل  مكو اته 
اثاري إلذه االصالحاي جداال و قاشا حول  ) للتربية ، اصناهج والبرامج ، طرق التدر ة ، النسد االداري 

غايتةا ومدى مالئمتةا بعد سنواي من تطبيقها ، فهي مايالت بحاجة صراجعة وتقييمل وتقويمل، لذلك 
 وا طالقا مما سبد يمكن ادرا  مجموعة من االقتراحاي والتوصياي من بينةا : 

عادة النظر في  ما التكوين اصتبع تكوين اصعلمل تكوينا علميا وتربويا وبيداغوجيا ، وذلك بإ1_
 .من حيث ا حتوى مع االعتماد ع   الوسائل التكنولوجية الحديثة 

اعادة النظر في يشكال الكتب اصدرسية من حيث الويا، الحجمل، السمك، وضرورة 2_
 .تناس ةا مع محفظة التلميذ، ومساحة الطاولة مما يجعل استعمالها م سرا للتلميذ 

ورشاي علمية وتربوية تشمل يإلل االخت ار من مدرا  ومربيا ويوليا   ضرورة تكثي 3_
ومستشارين لتحقيد توافد متكامل من يجل خدمة اصعلمل واصتعلمل بالدرجة األو   ، باعتبار إلذا األخير 

 .محور العملية التعليمية 
ال يجب اا  ضرورة اعطا  األولوية  ذلك لإلصالح االداري في برامج التطوير التربوي والذي4_

 .يكوا في عزلة عن العالمل الذي إلو جز  منه 
االإلتمام بالعن ر البشري وتكوين متخ  يا في ميداا التربية والتعليمل وفي ميداا 5_

 . االدارة التربوية
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    : الهوامش_
مةةةذ رة لنيةةةل  ، "اصتوسةةا اصةةةالح اصنظومةةةة التربويةةة مةةةن وجهةةةة  ظةةر يسةةةاتذة التعلةةةيمل" ،ابةةراإليمل لهزيةةةل، م ةةةطفك للجةةال  _1

     13.، ر 2016،الجزائر ،جامعة الجلفة ،عيةكلية العلوم االنسا ية واالجتما ،ماستر في علمل االجتماع التربوي  شهادة

اصكتب الجام ي ، 2ط "،التربية في الوطن العر ي ع   مشارف القرا الحادي و العشرين" ،عبد هللا بن عبد العزيز السنبل2_
 202.، ر 2002، م ر ،االسكندرية ،الحديث

، 1996، م ر ،القاإلرة ،عالمل الكتب ،عةدوا طب "،االصالح والتجديد التربوي في الع ر الحديث" ،محمد منير مرس ي3_
 79.ر 

 23.، ر 1997،م ر  ،دار اصعرفة الجامعية ،دوا طبعة "،مقدمة في علمل اجتماع التربية" ،حمدي ع ي يحمد4_

ا جلةد  ،مجلة العلوم االنسا ية واالجتماعية  ، "ئري بيا معوقاي األيمة وواقع العوصةاصشروع التربوي الجزا،"ع ي سموك 5_
 10.، ر 2001، الجزائر ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ، العدد السابع الثالث،

 _يةةةةةدراسةةةةة تحليل _الةةةةو يفي للمدرسةةةةة الجزائريةةةةة فةةةةي  ةةةةل التحةةةةدياي العاصيةةةةة الراإلنةةةةة  _ام الخيةةةةر بةةةةدوي، التتيةةةةر البنةةةةااي  6_
اتجاإلةةاي اسةةاتذة التعلةةيمل اصتوسةةا، اطروحةةة مقدمةةة لنيةةل شةةهادة د تةةوراه الطةةور الثالةةث، تخ ةةص علةةمل االجتمةةاع التربيةةة، 

 42.، ر 2016قسمل العلوم االجتماعية، كلية العلوم االجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
،  01، العةةةدد  11الجزائةةةر، مجلةةةة افةةةاق علميةةةة، ا جلةةةد  احمةةةد بةةةوعيملة، يوسةةة  حديةةةد، سوسةةةيولوجيا اصدرسةةةة واصعلةةةمل فةةةي7_

 429.، ر  2019اصر ز الجام ي تمنراست،  

، ةع ةةةةةي اسةةةةةعد وطفةةةةةة، ع ةةةةةي جاسةةةةةمل الشةةةةةهاب، علةةةةةمل االجتمةةةةةاع اصدرسةةةةة ي، بنيويةةةةةة الظةةةةةاإلرة اصدرسةةةةةية وو يفتةةةةةةا االجتماعيةةةةة8_
 . 16_17ر  _، ر  2004اصبسساي الجامعية للدراساي والنشر، بيروي، لبناا، 

 ويارة التربيةةةة الوطنيةةةة، "،اصبةةةادئ العامةةةة للسياسةةةة التربويةةةة الجديةةةدة وإصةةةالح التعلةةةيمل األساسةةة ي"  ،ا جلةةةة األع ةةة  للتربيةةةة9_
 19.، ر 2008 ،الجزائر

 27.اصرجع السابد، ر   ،ا جلة األع   للتربية10_
، م ر ،القاإلرة ،دار النةضة ،1 "،ا اي حو استراتيجية التعليمل باصقاربة بالكف" ،محمد حسو اي ،رمضاا ارييل11_

 28.، ر 2013

 34.  ، مرجع سبد ذ ره، را جلة األع   للتربية12_
 34.مرجع سبد ذ ره، ر  ،محمد حسو اي ،رمضاا ارييل13_

 54.، مرجع سبد ذ ره، را جلة األع   للتربية14_

 80.، مرجع سبد ذ ره، را جلة األع   للتربية15_

  51.، ر  1999،الجزائر "،سلسلة من قضايا التربية" ،وثائد التربيةاصر ز الوطني ل16_



 0802جوان  – 80:العـــدد                                                عية واإلنسانيةمجلة االبراهيمي للعلوم االجتما

 طارق بروك                                                            _دراسة تحليلية_ )تحديات وعوائق(إصالحات املنظومة التربوية في الجزائر

 

 

 تصدر عن كلية  العلوم االجتماعية واإلنسانية  جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج            
 5772-5225الترقيم الدولي االلكتروني:                                                             ISSN: 2602-702X  الرقم الدولي املعياري 

5107االيداع القانوني :ديسمبر   

 
 

323 

 28-29 27اصنظمل ييام :  ،مداخالي اصنتدى حول الكفا اي واصعارف "،صاذا اصالح اصناهج ؟ و ي  ؟" ،فريد عادل1_7
 18.، ر 2001، الجزائر ،ويارة التربية الوطنية، 2001 ي توبر 

، 2003، الجزائر "،جنة الوطنية إلصالح اصنظومة التربويةلالتقرير العام ل" ،نظومة التربويةاللجنة الوطنية إلصالح اص18_
   27.ر 

   29.اصرجع السابد، ر  ،اللجنة الوطنية إلصالح اصنظومة التربوية19_
  16.، ر  1998 ، ئرالجزا "،اصتضمن تنظيمل التربية والتكوين ، 76\35األمر رقمل  ،"نشرية اصديرية الفرعية للتوثيد 20_

يإلداف االصالح  جودة التعليمل داخل اصنظومة التربوية في  ل معوقاي تحقيد" ،اسماعيل رحيمة ،جابر   ر الدين_21
 18.، ر 2006، الجزائر ،امعة بسكرةج،قسمل علمل النفة "،ومتطلباته

قك الدو ي حول عدد خار باصلت "،درسياتطور االصالحاي التربوية في اصدرسة الجزائرية ومعا اة اص.،"الساس ي شايب22_

 . 545.، ر 2009، الجزائر ،العدد الثالث  ،لة العلوم االنسا ية واالجتماعيةمج ،اصعا اة في العمل

 

 

 



Revue el ibrahimi des sciences sociales et humaine                                  vol 80 /juin2021            
Impact du Covid-19 sur l’observance des patients diabétiques type 2 /  KHELOUFI Siham 

 

 
 
 

 

 
 تصدر عن كلية  العلوم االجتماعية واإلنسانية  جامعة محمد البشير االبراهيمي برج بوعريريج            

 

 2772-2952االلكتروني: الترقيم الدولي                                                             ISSN: 2602-702X  الرقم الدولي املعياري 
2107االيداع القانوني :ديسمبر   

 
 
 

324 

Impact du Covid-19 sur l’observance des patients 

diabétiques type 2 

Impact of Covid-19 on Adherence of patients with type 2 diabetes  

 
1 KHELOUFI Siham, doctorante en Psychologie clinique, Université Abderrahmane Mira, 

Bejaia, sihamkheloufi07@gmail.com 

    Received: 09 /11 / 2021         Accepted: 04/ 03/ 2021           Published        30/ 06/  2021                                                     

                

Résumé : 
La pandémie de Sars-CoV-2 appelée par l’organisation mondiale de la santé 

(OMS) Covid-19 met les patients et les soignants au défi d'assurer la continuité 
des soins et de prévenir les risques liés à diverses affections chroniques 
préexistantes. Les diabétiques type 2 sont dans le sur-risque. Le risque d’être 
infecté par la Covid-19 qui peut être plus difficile à traiter compte tenu de leur 
maladie et aux fluctuations de la glycémie, ce qui nous mène à se proposer, 
d’évaluer l’impact de l’épidémie Covid-19 sur l’observance thérapeutiques des 
patients atteins de diabète type 2. La méthode longitudinale a caractérisé notre 
étude, qui consiste à suivre une cohorte et à mesurer leur degré d’observance dans 
deux différentes périodes, la période de confinement et lors de la lever de celui-ci.   

Mots clés : Covid-19, diabète, observance, confinement, étude longitudinal. 

Abstract: 

The SARS-CoV-2 pandemic called by the World Health Organization 

(WHO) Covid-19 challenges patients and caregivers to ensure continuity of care 

and prevent risks associated with various pre-existing chronic conditions. Type 2 
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diabetics are at high risk. The risk of being infected with Covid-19 may be more 

difficult to treat in view of their disease and fluctuating blood sugar levels. 

Therefore, we propose in this article to evaluate the impact of the Covid-19 

epidemic on medication compliance in type 2 diabetes. Our study rely on the 

longitudinal method, which consisted of following a cohort of patients and 

measuring their degree of compliance in two different periods, during the 

containment and after the end of containment.  

Keywords: Covid-19, diabetes, adherence, containment, longitudinal study. 
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 1. Introduction : 

La situation particulière que vit le monde depuis la fin de 2019 
reste historique. Un virus a été déclaré comme une épidémie qualifiée 
par l’organisation mondiales de la santé (OMS) une pandémie (Covid 
19) depuis le 11 mars 2020.  Parmi les premières mesures prises dans 
le monde entier pour éviter la propagation du virus était le 
confinement. Cette décision a également été prise en Algérie, un 
confinement local, qui concerne des wilayas plus que d’autres, a 
obligé les algériens à s’isoler, à changer les habitudes et à vivre 
autrement. La décision d’un confinement a touché plusieurs secteurs 
mais surtout les établissements de santé. Cela mène à penser aux 
malades chroniques particulièrement les diabétiques type 2 (DT2). La 
problématique de cet article met l’accent sur le comportement 
d’observance thérapeutique des patients DT2 durant ce confinement. 
Les DT2 se trouvent face à une gestion plus compliquée de leur foyer, 
avec des complications liées à leur maladie. Des études ont montré 
que plus de 80 % des patients souffrant de maladies chroniques ne 
suivent pas correctement leur traitement (C. Tarquinio, M.-P. 
Tarquinio 2007). Que peut en dire de l'observance thérapeutique des 
patients DT2 pendant le confinement en pleine crise pandémique 
Covid 19. Dans l’objectif de mesurer l’impact du confinement sur le 
comportement d’observance thérapeutique chez une cohorte de 
patients DT2.  
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2. Covid-19 en Algérie :  
L’infection à SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 

2), appelée Covid-19 (coronavirus disease 2019) a pris naissance en Chine en 
décembre 2019. Elle est à l’origine de pneumonies potentiellement mortelles. 
L’infection est déclarée pandémie par l’organisation mondiale de la santé (OMS) 
le 11 mars 2020. Le 01 Avril 2020 l’OMS dénombre 911 541 cas confirmés de 
Covid-19, et 45 532 décès. L’Algérie est le payé le plus touché par la pandémie en 
Afrique. Le Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière 
d’Algérie dénombre plus de 46 938 cas confirmés de Covid-19, et 1 571 décès. 
Ébahissement, le nombre de cas n’a cessé de croître, affirment-ils les médias.   

2.1. Symptômes du Covid-19 :  

Les patients infectés par la Covid-19 présentent principalement des 
symptômes tels que fièvre, fatigue, maux de tête, toux, difficulté à respirer et mal 
de gorge. Dans une étude menée en chine sur 1099 échantillons des cas 
diagnostiqué positif au Covid-19, jusqu'au 29 janvier 2020. Les manifestations 
cliniques courantes étaient d'ordre de température élevée à 89%, toux (68%), 
fatigue (38%), expectorations1 (33%), essoufflement (19%), maux de gorge 
(14%), maux de tête (14%), vomissements (5%), diarrhée (4%) (Kumar, M. et al,. 
2020).  Ainsi, les symptômes dominants du Covid-19 sont la fièvre et le rhume, 
les symptômes rares sont respiratoires et gastro-intestinaux. Une telle condition 
symptomatique implique que la Covid-19 présente un tropisme viral différent de 
celui des autres grippes causant des virus comme le MERS-CoV (Assiri, A. et al., 
2013) et le SRAS-CoV (Lee, N. et al., 2003) (Wang, H. et al., 2016). Le dépistage 
le plus précoce peut être effectué à l'aide du rapport neutrophile / lymphocyte 

                                         
1 Expulsion par la toux de sécrétions provenant des voies aériennes inférieures (trachée, bronches, 
alvéoles pulmonaires).  
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(neutrophil to lymphocyte ratio), car l'infection conduit instantanément à la 
réduction des lymphocytes qui entraîne une augmentation des valeur du rapport 
neutrophiles/lymphocytes (Kumar, M. et al,. 2020).   
Dans l'ensemble, l’organisation mondiale de la santé (2020), a défini le patient 
Covid-19 comme : un individu avec les maladies respiratoires aiguës ayant la 
fièvre et / ou des signes de maladies respiratoires comme la toux, mal de gorge, et 
/ ou confronter à une histoire de voyage à des endroits signalés propagation 
communauté Covid-19 au cours des 14 jours avec l'apparition des symptômes. À 
une personne atteinte d'une maladie respiratoire aiguë et / ou ayant été en contact 
avec une personne Covid-19 confirmée ou probable au cours des 14 derniers 
jours. À une personne atteinte d'une maladie respiratoire aiguë sévère avec un 
diagnostic clinique inexpliqué des autres raisons du problème. 
L'idée centrale est de considérer même le moindre cas probable comme un patient 
suspect sur la base des points avec des résultats de test non concluants ou en 
attente. Alors qu'un cas confirmé en laboratoire est une personne avec une 
confirmation de laboratoire, c'est-à-dire testée positive au Covid-19, quels que 
soient les signes et les symptômes cliniques (patient asymptomatique). La 
caractéristique la plus délicate du Covid-19 a récemment été identifiée comme 
étant asymptomatique (jusqu'à 60%). Le risque est si élevé, la propagation est si 
rapide et les symptômes sont de nature si variée que même voyager dans un pays 
de propagation communautaire ou être en contact physique avec une personne 
infectée sont traités comme des symptômes. 
 

3. Confinement et Covid-19 :  
 
Selon le dictionnaire le Robert, le mot confinement a été défini comme une 

procédure de sécurité ayant pour objectif de protéger des personnes ou une 
population en les isolant dans des espaces clos pour : éviter tout contact avec un 
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gaz toxique ou radioactif, ou empêcher la propagation d'une maladie infectieuse 
(Le Robert, 2020). Après la propagation du virus sur la planète, Les organisations 
internationales sont proposées une politique de confinement à l’humanité, afin de 
ralentir la progression de la pandémie. Le 20 mars 2020, l’Etat algérien, parmi les 
189 pays, a instauré un confinement partiel, de 13h à 5h le lendemain, sur le 
territoire national. Accompagné à des mesures de prévention et de lutte contre la 
propagation du virus (COVID-19). Les autorités ont interdit les regroupements et 
suspendu tous les moyens de transport en commun publics et privés à l'intérieur 
des villes et entre les provinces, le trafic ferroviaire ainsi que le transport aérien. 
La fermeture des établissements scolaires et universitaires, des stades et des 
mosquées ainsi que de nombreux commerces, comme les cafés et les restaurants 
et les salles des fêtes, reste en vigueur. La population pouvait sortir avec une 
attestation et seulement en cas de nécessité. 

Depuis la mise en place du confinement qui a concerné toute les wilayas 
d’Algérie, nous avons assisté à la métamorphose de beaucoup d’aspects de notre 
vie et la vie des personnes vulnérables. Celle des pathologies chroniques telle que 
le diabète d’âge mure qui touche à la fois les personnes en âge avancées. Mais 
aussi le diabète apparait comme facteur de risque d’évolution vers des formes 
sévères et critiques du virus (COVID-19). 

4. La Covid-19 chez les patients diabétiques :  

En ce qui concerne les infections virales, une étude récente a montré que le 
diabète était un facteur de risque de développer une pneumonie sévère et critique à 
la grippe A. Les épidémies de SRAS et de MERS ont également montré que les 
patients diabétiques et, plus généralement, les patients souffrant de comorbidités 
telles que l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et l'obésité, sont à risque 
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accru de développer des formes sévères et mortelles de pneumonie à coronavirus 
(COVID-19) (Orioli, L. et al,. 2020).  

Les symptômes ne diffèrent pas en présence d’un diabète : toux, fièvre, 
courbatures, fatigue mais aussi parfois signes digestifs. En revanche, l’infection 
aura tendance à déséquilibrer le diabète (tout comme lors d’une grippe). Ainsi, en 
présence d’une toux et d’une fébricule chez une personne ayant un diabète, 
l’absence de déséquilibre important du diabète est un élément rassurant allant 
plutôt contre Covid-19, mais imposant, en situation d’épidémie, de rester chez soi 
confiné. 

Covid-19 va ainsi très probablement induire un déséquilibre du diabète avec 
un risque important de décompensation cétosique, y compris potentiellement chez 
certains patients ayant un diagnostic de diabète de type 2. Il faut donc insister sur 
l’intérêt d’une surveillance attentive du diabète et, en cas de suspicion de Covid-
19, au renforcement de celle-ci, à la surveillance attentive du glucose et de 
l’acétone et à la mise en route des mesures de correction. Il faut insister sur le 
caractère éventuellement très rapide de la cétose (comme pour la grippe) et sur le 
fait qu’un bon équilibre préalable aide probablement à mieux gérer la situation 
(société francophone du diabète. 2020).   

4.1. Le diabète de type 2 : 
Le diabète de type 2 ou DT2 est caractérisé par l’association d’une 

insulinorésistance et d’une insulinopénie (anciennement dénommé diabète non 
insulinodépendant ou diabète de la maturité) résulte lui d’un défaut de l’action 
physiologique de l’insuline, qui va conduire après plusieurs années d’évolution à 
une insulinopenie progressive et inéluctable. Cette forme de diabète représente 
90% des formes de diabètes et il est en grande partie le résultat d’une surcharge 
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pondérale et de la sédentarité (80% des patients atteints sont en surpoids ou 
obèses).  

Il est en progression chez les sujets entre 30 et 50 ans, la symptomatologie est 
initialement modérée voire absente chez nombre de patients, ce qui explique le 
diagnostic souvent tardif alors même que des complications sont déjà présentes 
(10 à 25% des patients en sont atteints au moment du diagnostic) (Racine, G. 
2015). 

4.2. Les complications liées à la maladie : 
Complications aiguës : 

Deux complications aiguës peuvent survenir lorsque la glycémie est trop 
élevée chez un sujet atteint de diabète. La première, le coma hyperosmolaire 
provient d'une déshydratation du sujet engendrant une toxicité du sang telle qu'elle 
nuit gravement au cerveau. Ce coma est une urgence médicale fatale dans plus de 
50 % des cas. La seconde complication, l'acidocétose, peut aussi être fatale. Elle 
est une conséquence de l'insulinorésistance : l'organisme, manquant de glucose, va 
rechercher un autre carburant, les graisses. Mais ce mécanisme engendre une 
production de toxines dans le sang qui le rendent acide et toxique pour 
l'organisme (Fischer-Ghanassia, P. & Ghanassia, E. 2010) (Mikolajczak, M. 
2013).   

Complications à long terme : 

Le DT2 se caractérise par une phase initiale asymptomatique. Par 
conséquent, il est souvent diagnostiqué après plus de 10 ans d'évolution. Ce retard 
habituel du diagnostic justifie une attention particulière portée aux diverses 
complications pouvant affecter le patient le plus tôt possible dans la trajectoire de 
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la maladie. Un diabète non traité ou mal contrôlé est à l'origine de six 
complications chroniques survenant à long terme : 

• Les complications ophtalmologiques, et notamment les atteintes de la 
rétine, pouvant mener à la cécité (le diabète est la première cause de cécité 
acquise) ; 

• les complications rénales, telles que des infections urinaires, une 
néphropathie diabétique, ou une insuffisance rénale chronique  

• les complications cardiovasculaires, 75 % des personnes ayant diabète de 
type 2 meurent d'une complication cardiovasculam ;  

• les complications neurologiques, dont la plus fréquente est la 
polyneuropathie, qui correspond à une atteinte des fibres nerveuses induisant une 
perte de sensibilité et/ou de motricité ;  

• les complications du pied, telles des plaies ou infections. Elles peuvent 
s'accompagner d'ulcères, et parfois même nécessiter une amputation.  

• les complications du système immunitaire (immunodéficience) qui 
prédisposent le patient à des complications infectieuses génitales dermatologiques 
et dentaires (Mikolajczak, M. 2013). 

5. Adhérence, observance thérapeutique : 
 
Le concept d'adhérence était auparavant nommé « observance », qui a été 

défini par Haynes et ses collègues (1979) comme étant « le degré auquel le 
comportement du patient (par rapport à la prise du traitement, au suivi des régimes 
ou à d'autres changements apportés au style de vie) s'accorde avec l'avis médical 
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ou sanitaire ». Le terme « observance » a été jugé trop paternaliste et était perçu 
comme associé à un modèle plus traditionnel de la consultation, avec le médecin 
en tant qu'expert et le patient comme un récepteur passif de son expertise qui ne 
faisait pas ce qu'on lui disait de faire. Le terme d'adhérence a donc été introduit 
dans les années 1990 comme un moyen d'impliquer le patient de manière plus 
active et de le responsabiliser.  

L'adhérence a été définie comme le degré auquel le comportement du patient 
correspond aux recommandations convenues avec le professionnel de santé bien 
que cela semble similaire à la notion d'observance, les termes « recommandations 
» et « convenues » illustrent un changement de perspectives : du médecin 
paternaliste à un médecin qui négocie et s'accorde avec le patient sur la stratégie 
de prise en charge ; d'un patient qui obéit à un patient qui adhère. Ceci illustre 
aussi la diffusion de l'approche centrée sur le patient et l'idée de prise de décision 
partagée. L'adhérence est la plupart du temps étudiée dans le contexte de la prise 
de médicaments, et du degré auquel les patients les prennent conformément à la 
recommandation du médecin. Cependant, ce concept est aussi relié à d'autres 
comportements comme le tabagisme, le changement d'alimentation et l'exercice 
physique, si le médecin a fait des recommandations à ce sujet. Afin de 
comprendre pourquoi les gens ne suivent pas les recommandations, les chercheurs 
ont défini la non-adhérence comme étant soit une « non-adhérence involontaire », 
qui apparait lorsqu'un individu oublie simplement ou a mal compris les 
instructions, soit une « non- adhérence intentionnelle », qui décrit les moments où 
le patient choisit de ne pas prendre ses médicaments ou s’engage dans un 
comportement de contrôle des risques (Ogden, J. 2012) (Horne, R. 2006). 

6. Mesurer l’adhérence :  
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Les mesures de l'adhérence sont globalement objectives ou subjectives ?, 
chacune ayant leurs forces et faiblesses. Horne et Clatworthy (2010), ont fourni 
une analyse détaillée des méthodes de mesure 

Mesures objectives : 

L'observation : les chercheurs et cliniciens peuvent observer directement le 
nombre de pilules prises par le patient. Le résultat sera exact, mais c’est coûteux 
en temps et pas toujours faisable. 

L'échantillon de sang ou d'urine : ceux-ci peuvent être récoltés pour évaluer le 
niveau sanguin du médicament. C’est objectif, mais coûteux en temps et 
financièrement, et cela varie en fonction de la manière dont les médicaments sont 
métabolisés par les différents individus.  

Le comptage des pilules : il est demandé aux patients de ramener les pilules qui 
leur restent pour qu’elles soient comptées. Cela demande des rendez-vous en face 
à face qui prennent du temps et qui ne sont pas pratiques. De plus, les patients 
peuvent jeter les pilules restantes pour apparaitre adhérents.  

La surveillance électronique : les boites de médicaments peuvent contenir une 
puce électronique qui enregistre chaque fois que la bouteille est ouverte. Ceci peut 
fournir des informations détaillées sur la prise de médicament. Mais la supposition 
est faite qu'une pilule est prise chaque fois que la bouteille est ouverte, et c'est une 
technique coûteuse sur le plan financier.  

Suivre les ordonnances : un enregistrement peut être fait au moment où le patient 
demande une nouvelle ordonnance. Cela suppose que les patients ont consommé 
toutes les pilules utilisées et qu'ils demandent une nouvelle prescription 
exactement au moment où il ne leur en reste plus. 
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Mesures subjectives : 

L'auto-report : les patients peuvent noter leur propre taux d'adhérence soit 
durant un entretien soit par questionnaire. Cette technique est peu coûteuse et 
simple à mettre en œuvre, mais peut engendrer des problèmes de rappel et de 
désirabilité sociale. Il est possible de « normaliser » la non-adhérence de manière 
à diminuer la désirabilité sociale, mais cela peut en fait promouvoir la non-
adhérence (Horne, R. & Clatworthy, J. 2010) (Ogden, J. 2012).   

 

7. Les conséquences de la non-observance : 
 
Le Catalogue et Index des Sites Médicaux de langue Française (2010), 

affirme que 30 à 60 % des patients avec une maladie chronique peuvent être 
catégorisés comme étant peu ou non-observants. De nombreux facteurs peuvent 
influencer ce paramètre dont les caractéristiques du patient, les particularités de la 
maladie, les modalités du traitement, les attitudes du médecin ou encore 
l'organisation du système de soins. Les conséquences de la non-observance 
thérapeutique peuvent non seulement avoir des répercussions graves pour le 
patient, mais aussi avoir un impact négatif sur le budget des soins de santé. Il 
convient donc d'utiliser tous les moyens pour améliorer l'observance 
thérapeutique, si possible en agissant de concert sur toutes les causes qui mènent 
au défaut d'adhésion du patient à son traitement.  

8. Objectifs de la recherche : 
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Les diabétiques type 2 sont dans le « sur-risque ». Le risque d’être infecté 
par la Covid-19 qui peut être plus difficile à traiter compte tenu de leur maladie et 
aux fluctuations de la glycémie, particulièrement si celle-ci est souvent élevée. Le 
principal objectif de l'étude serait de mesurer l’impact du confinement sur 
l’observance thérapeutique chez une cohorte de patients présentant un diabète de 
type 2.  

9. Méthodologie : 
 
La présente étude est une étude longitudinale à caractère descriptive qui 

consiste à suivre et à mesurer le degré d’observance au même groupe de patient 
DT2, sélectionné aléatoirement dans une liste d’attente pour une formation 
d’ETP2 dans un établissement de santé dédié à la prise en charge des diabétiques, 
à deux différentes périodes (confinement /déconfinement), réalisée sur une durée 
de 7 mois (de 29/03/2020 à 02/09/2020). La cohorte est constituée de 21 patients 
DT2. L’étude longitudinale apporte beaucoup plus d’informations sur l’effet de 
divers facteurs contextuels et personnels sur la santé que les recherches, on a 
choisie l’approche longitudinale pour la connaissance des mécanismes de 
réactions du comportement d’observance chez les DT2 pendant et après le 
confinement.  

9.1 L’échantillon d’étude :  

La cohorte est basée sur les particularités suivantes :  

Les patients ont atteint la fourchette d'âge de 35 à 45 ans  

                                         
2 Education thérapeutique du patient  
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Ne pas former déjà à l’éducation thérapeutique du patient  

Les patients de la région de Bejaia ville, même contexte sociodémographique et 
d’un niveau d’étude moyen.    

Notre étude est basée sur la rigueur et le consentement éclairé, notre cohorte a été 
suivie par des entrevues téléphoniques. Le tableau ci-après représente les 
caractéristiques cliniques de notre échantillon 

Tableau 1 : Caractéristiques cliniques de la cohorte :  

Caractéristiques   Pourcentage para port au 21 patients  

Homme  76% 
Femme  24% 
L’IMC  19.94% 
Insulinothérapie 47% 
metformine 82% 
Répaglinide 82% 
glucagon 33% 
Exercice physique  19% 
Vit seul  5% 
 

7.2 Les outils :  

 
Le questionnaire de Morisky-Green (Morisky Medication Adherence Scal, 

MMAS 8) est un questionnaire crié en 1986, il est connu et développé par Morisky 
et ses collaborateurs. La version la plus récente comporte huit questions. 
L’adhésion est considérée bonne pour les personnes obtenant un score de 8 ou 
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plus, moyenne pour celles obtenant un score de 6 ou 7 et faible pour les personnes 
obtenant un score de moins de 6. 

La version française a été validée scientifiquement et est utilisable dans les 
maladies chroniques  

La version téléphonique de ce questionnaire est-elle validée ?   

L’Etat algérien à pousser les acteurs de santé y compris les chercheurs 
scientifiques, de suspendre toutes les activités avec les diabétiques afin d’assurer 
leurs protections et de ne pas contracter le virus. Mais nous nous autorisons à 
l’utiliser par téléphone pour éliminer le risque et pour garder la distanciation 
physique, on précise que notre échantillon n’est pas une population francophone 
ce qui nous a poussé à utiliser la langue maternelle des patients. Plusieurs études 
l’ont déjà utilisé, citant Marie Krousel-Wood et ses collaborateurs (2011), ont 
publié une étude intitulée « prédicteurs de la baisse de l'observance des 
médicaments » (Predictors of Decline in Medication Adherence) l’observance 
médicamenteuse a été recueillie à l'aide d'enquêtes téléphoniques.  

8. Les résultats :  
 
Vingt-et-un patients ont été inclus dans notre l’étude. Dont le sex-ratio F/H 

était de 0,31 et l’âge moyen à l’inclusion était de 38,5 ans . Le questionnaire de 
Morisky-Green (Morisky Medication Adherence Scal, MMAS 8) mettait en 
évidence une altération marquée d’observance, Les dimensions dont l’altération 
était la plus importante c’est dans le défaut d’observance que ça soit pendant le T1 
et le T2. La mauvaise observance était flagrante accompagnés de complications 
liées à la maladie, tel que Les complications ophtalmologiques chez la majorité 
des patients non observants, d’autre souffrent d’hyperglycémie chronique arrivant 
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jusqu’à 5 g/l, cette hyperglycémie est symptomatique (fatigue intense, maux de 
tête…).  

Au cours du suivi longitudinal des patients, la minorité (4pts) de patient a le score 
de 8, qui sont dans le suivi de recommandation de leurs médecin c’est-à-dire dans 
l’observance en séquence de T1 et T2. La non-observance mineure que son score 
varie entre 6 à 7, en séquence de T1 représentait 7 patients sur 21, puis elle chuta 
en 5 patients sur 21 en T2. La non-observance représente le score de ˂ 6 était 
présente chez 10 patient en T1 et elle a connu une hausse de 12 patient sur 21 en 
T2.  Comme le présume la figure ci âpre.   

 

Fig 01 : Scores obtenus au questionnaire de Morisky-Green (Morisky 

Medication Adherence Scal, MMAS 8) lors de T1 et T2. 

T1 :N

ombre de patients par type 

d’observance 

T2 :Nombre de patients par type 

d’observance 
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9. Analyse des résultats : 
 

Notre étude est donc la première à présenter une étude longitudinale en 
cohorte comparant le même groupe ayant la maladie de diabète type 2 de 
diagnostic récent. Vivant dans la région de Bejaia. Dans le but de mesurer leur 
degré à l’observance médicamenteuse dans le temps. 

Le suivi longitudinal des patients DT2 nous a permis d’identifier un défaut 
d’observance dans les deux périodes, confinement et lors de la lever de celui-ci, la 
non-observance est un phénomène fréquent chez la pathologie du diabète. 
Teintées d’angoisse, de stress, fluctuation de la glycémie et l’altération de style de 
vie. Comme beaucoup d’étude réalisé sur cette thématique d’observance 
thérapeutique, on site l’étude de qui évalue le degré “d'observance” des 
diabétiques de type 2. Ils nous démontrent que : plus de 80 % des diabétiques ne 
suivent pas leur traitement. Cinquante pour cent oublient de prendre leurs 
comprimés au moins une fois par semaine, vingt pour cent continue de fumer 
(Grimaldi, A 2002). Outre, les patients âgés, immunodéprimés ou présentant une 
comorbidité tel que le diabète de type 2, sont plus susceptibles de développer une 
pathologie respiratoire sévère et de succomber à l’infection par la Covid-19. 

L’adhérence est considérée comme essentielle avant tout parce que le fait de 
suivre les recommandations des professionnels de santé, en présentiel ou en 
virtuel, est perçu comme primordial pour le rétablissement du patient ou pour la 
suppression de complications. Cette période de confinement/déconfinement 
génère du stress dans la population diabétique, en l’occurrence le stress a pour 
effet d’amener une hausse de la glycémie ou une hypoglycémie. À partir de ce 
point on peut dire que :   
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La non-observance thérapeutique est souvent le symptôme d’une relation 
médecin–malade non optimale. Celle-ci est clivée en période pandémique. La 
communication entre le malade et le soigné représente un vecteur principal de 
transmission d’information et de transmission de savoir-faire. Les conséquences 
de la non-observance ont des répercussions graves pour le patient, et un impact 
négatif sur le budget des soins de santé.  

Le soigné qui éduque son patient en séance groupal ou individuel en d’ETP sur sa 
maladie et ses traitements dans le but de l’impliquer à faire face à sa maladie et de 
regagner son autonomie est dissimulé pendant le confinement, par mesure de 
prévention et de lutte contre la propagation du virus (COVID-19). Les diabétiques 
sont dans le sur-risque. Le risque d’être contracter par la Covid-19, et le risque de 
complications létales.  

En période de Covid-19, la glycémie des diabétiques est en élévation permanente 
et rond plus vulnérable les maladies à caractère infectieuses, ce déséquilibre 
glycémique aggrave certaines complications du diabète déjà présentes, dont la 
majorité des patients souffrent de perturbation visuelle et autres.      

10. Conclusion :  

En guise de conclusion, notre cohorte est composée de vingt et 
un patients présentant un diabète de type 2 de diagnostic récent. Suivis 
dans deux périodes différentes. Les résultats montrent que la majorité 
des patients DT2, présente une altération marquée d’observance, 
accompagnée de complications liées à leur malade. La Covid-19 avait 
un impact sur l’observance et la fluctuation de la glycémie des 
patients. Les diabétiques nouvellement diagnostiqué sont dans le sur-
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risque, le risque accru de développer des formes sévères et mortelles 
de pneumonie à coronavirus et le risque de perturbation glycémique 
engendrant des complications liées au diabète. A la fin on peut 
proposer une question de perspective, afin d’ouvrir ultérieurement, 
d’autres voies de recherches dans le même domaine, Est-ce que la 
relation soigné soignant a un impact sur l’adhésion au traitement des 
patient chronique ?. 
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